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_____________________________________________________________ 
 

Grozījums Nr.  1 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
-1. apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (-1) Eiropas Savienības politikas attīstības 
jomā mērėis ir nabadzības samazināšana 
un ilgtermiĦā — tās izskaušana. 

 

Grozījums Nr.  2 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(1) Kā Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) līgumslēdzēja puse 
Eiropas Savienība (ES) ir apĦēmusies 
integrēt tirdzniecību savās attīstības 
stratēăijās un veicināt starptautisko 
tirdzniecību, lai sekmētu attīstību un 
nabadzības samazināšanu pasaulē. 

(1) Kā Pasaules Tirdzniecības 
organizācijas (PTO) līgumslēdzēja puse 
Eiropas Savienība (ES) ir apĦēmusies 
integrēt tirdzniecību savās attīstības 
stratēăijās un veicināt starptautisko 
tirdzniecību, lai sekmētu attīstību un 
nabadzības samazināšanu un ilgtermiĦā — 
tās izskaušanu pasaulē. 
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Pamatojums 

LESD 208. pantā ir uzsvērts, ka galvenais Savienības politikas mērėis attīstības sadarbības 
jomā ir samazināt un ilgtermiĦā — izskaust nabadzību. Tajā arī noteikts, ka politikā, kas var 
iespaidot jaunattīstības valstis, Savienība ievēro mērėus, kas noteikti sadarbībai attīstības 
jomā. 
 

Grozījums Nr.  3 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
3. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(3) ES ir apĦēmusies atbalstīt jaunattīstības 
valstu vienmērīgu un pakāpenisku 
integrāciju pasaules ekonomikā, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Galvenās 
ĀKK banānu eksportētājvalstis varētu 
saskarties ar grūtībām saistībā ar 
mainīgajiem tirdzniecības noteikumiem, jo 
īpaši PTO ietvaros notiekošās lielākās 
labvēlības režīma (MFN) liberalizācijas 
rezultātā. TādēĜ spēkā esošai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulai (EK) Nr. 1905/2006, 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā, ir jāpievieno 
ĀKK programma par papildu pasākumiem 
banānu nozarē6. 

(3) ES ir apĦēmusies atbalstīt jaunattīstības 
valstu vienmērīgu un pakāpenisku 
integrāciju pasaules ekonomikā, lai 
nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību. Galvenās 
ĀKK banānu eksportētājvalstis iespējams 
varētu saskarties ar grūtībām saistībā ar 
mainīgajiem tirdzniecības noteikumiem, jo 
īpaši saistībā ar PTO ietvaros notiekošo 
lielākās labvēlības režīma (MFN) tarifa 
liberalizāciju, kā arī divpusējiem un 
reăionāliem nolīgumiem, kas ir noslēgti 
vai tiek slēgti starp ES un LatīĦamerikas 
valstīm. TādēĜ spēkā esošai Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulai (EK) Nr. 1905/2006, 
ar ko izveido finanšu instrumentu 
sadarbībai attīstības jomā, ir jāpievieno 
ĀKK programma par papildu pasākumiem 
banānu nozarē6. 

 

Pamatojums 

JāĦem vērā arī Eiropas Savienības un LatīĦamerikas valstu noslēgto divpusējo un reăionālo 
tirdzniecības nolīgumu ietekme. LatīĦamerikas valstis ir galvenās valstis, kas eksportē banānus 
Eiropas Savienībā. Tāpēc ar LatīĦamerikas valstīm noslēgtajos tirdzniecības nolīgumos 
paredzētā muitas tarifu samazināšana ietekmē ĀKK valstīs ražoto banānu eksportu. 
 

Grozījums Nr.  4 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
4. apsvērums 
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(4) Šīs programmas ietvaros pieĦemamo 
finanšu palīdzības pasākumu mērėis ir 
atbalstīt no banānu eksporta atkarīgo 
reăionu pielāgošanos un/vai 
pārstrukturēšanu, izmantojot uz nozarēm 
vērstu budžeta atbalstu vai veicot uz 
projektiem vērstas intervences darbības. 
Pasākumu mērėis būs veicināt sociālo 
atjaunošanas politiku, ekonomikas 
dažādošanu vai ieguldījumus 
konkurētspējas uzlabošanai gadījumos, kad 
šīs darbības var uzskatīt par dzīvotspējīgu 
stratēăiju, Ħemot vērā rezultātus un 
pieredzi, kas gūta, piemērojot īpašo 
palīdzības sistēmu tradicionālajām ĀKK 
banānu piegādātājvalstīm7 un īpašo 
palīdzības struktūru tradicionālajām ĀKK 
banānu piegādātājvalstīm8. 

(4) Šīs programmas ietvaros pieĦemamo 
finanšu palīdzības pasākumu mērėis ir 
uzlabot to cilvēku dzīves līmeni un dzīves 
apstākĜus, kuri dzīvo banānu audzēšanas 
reăionos un ir atkarīgi no banānu 
ražošanas un tirdzniecības ėēdes, jo īpaši 
mazie lauksaimnieki un mazās struktūras, 
kā arī nodrošināt darba noteikumu, 
arodveselības un darba drošības standartu 
un vides normu ievērošanu, jo īpaši 
saistībā ar pesticīdu izmantošanu, 
atbalstot no banānu eksporta atkarīgo 
reăionu pielāgošanos, tostarp, vajadzības 
gadījumā, reorganizāciju, izmantojot uz 
nozarēm vērstu budžeta atbalstu vai veicot 
uz projektiem vērstas intervences darbības. 
Pasākumu mērėis būs veicināt sociālo 
atjaunošanas politiku, ekonomikas 
dažādošanu vai ieguldījumus 
konkurētspējas uzlabošanai gadījumos, kad 
šīs darbības var uzskatīt par 
dzīvotspējīgām, Ħemot vērā rezultātus un 
pieredzi, kas gūta, piemērojot īpašo 
palīdzības sistēmu tradicionālajām ĀKK 
banānu piegādātājvalstīm7 un īpašo 
palīdzības struktūru tradicionālajām ĀKK 
banānu piegādātājvalstīm8. ES atzīst 
nepieciešamību veicināt to, ka banānu 
nozarē gūtie ienākumi tiek sadalīti 
taisnīgāk. 

 
 

Grozījums Nr.  5 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
5. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

(5) Ar programmu jāpavada pielāgošanās 
process ĀKK valstīs, kas pēdējos gados ir 
eksportējušas uz EK ievērojamus banānu 
daudzumus un kuras skars liberalizācija 
PTO ietvaros9. Programma balstās uz īpašo 
palīdzības struktūru (SFA) tradicionālajām 
ĀKK banānu piegādātājvalstīm. Tā atbilst 

(5) Ar programmas palīdzību būtu 
jāatbalsta pielāgošanās process ĀKK 
valstīs, kas pēdējos gados ir eksportējušas 
uz EK ievērojamus banānu daudzumus un 
kuras skars liberalizācija PTO ietvaros9 vai 
divpusējie un reăionālie nolīgumi, kas ir 
noslēgti vai tiek slēgti starp ES un 
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ES starptautiskajiem pienākumiem PTO 
ietvaros, un tai ir skaidrs 
pārstrukturēšanas un pagaidu raksturs ar 
darbības ilgumu, kas nepārsniedz četrus 
gadus (2010.–2013. gads), 

LatīĦamerikas valstīm. Programma balstās 
uz īpašo palīdzības struktūru (SFA) 
tradicionālajām ĀKK banānu 
piegādātājvalstīm. Tā atbilst ES 
starptautiskajiem pienākumiem PTO 
ietvaros, tās mērėis ir pārstrukturēšana un 
konkurētspējas uzlabošana, un tāpēc tai ir 
pagaidu raksturs, proti, tās darbības 
ilgums ir četri gadi (2010.–2013. gads). 
Gadu pirms termiĦa beigām tiks veikts 
programmas un valstu panākumu 
novērtējums, kurā tiks iekĜauti ieteikumi 
saistībā ar paredzamajiem pasākumiem 
un to būtību, 

 

Pamatojums 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières auront donc un impact durable dans les pays ACP encore exportateurs 
de bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, 
l'Union européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit vis-à vis du ministre 
du commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des 
filières bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type 
d'instrument afin de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de 
douane. 
 

Grozījums Nr.  6 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
5.a apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (5a) Divgadu ziĦojuma par īpašo 
palīdzības struktūru tradicionālajām ĀKK 
banānu piegādātājvalstīm secinājumos ir 
noteikts, ka iepriekšējās atbalsta 
programmas sniedza būtisku ieguldījumu, 
lai panāktu uzlabotu ekonomikas 
dažādošanas spēju, tomēr to pilnīgu 
ietekmi vēl nav iespējams noteikt, un ka 
ĀKK valstu banānu eksporta noturīgums 
vēl joprojām ir nestabils. 
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Grozījums Nr.  7 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
5.b apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5b) Komisija ir veikusi īpašās palīdzības 
struktūras programmas novērtējumu, 
tomēr tā nav veikusi novērtējumu par 
papildu pasākumiem banānu nozarē. 

 

Pamatojums 

La Commission européenne a récemment conclu (Colombie/Pérou) ou est en voie de conclure 
(Amérique centrale) des accords commerciaux bilatéraux, qui consacrent encore davantage le 
démantèlement du tarif douanier de la banane négocié à l'OMC en décembre 2009. Ces 
concessions douanières impacteront donc durablement les pays ACP encore exportateurs de 
bananes, concurrents des pays NPF de loin les leaders de ce marché. En conséquence, l'Union 
européenne doit, par l'intermédiaire de cet instrument financier, soutenir en priorité la 
compétitivité des pays ACP encore exportateurs de bananes, tout en permettant aux pays 
désireux de sortir de la dépendance de ce produit, de restructurer et de diversifier une partie de 
leur économie. Enfin, et comme la Commission s'y était engagée par écrit au Ministre du 
Commerce du Cameroun (coordinateur des ACP sur la banane), selon la situation des filières 
bananes ACP à l'horizon 2013, il conviendra d'envisager de maintenir ce type d'instrument afin 
de répondre aux effets induits par la poursuite de la réduction du droit de douane. 
 

Grozījums Nr.  8 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
5.c apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (5c) Komisijai būtu jānodrošina šīs 
programmas un saĦēmējvalstīs darbojošos 
reăionālo un valstu indicatīvo programmu 
saskaĦošana, jo īpaši attiecībā uz mērėu 
īstenošanu ekonomikas, 
lauksaimniecības, sociālajā un vides 
jomā. 

 

Pamatojums 

Lai veicinātu politikas virzienu saskaĦotību, ir svarīgi atgādināt, ka papildu pasākumu banānu 
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nozarē programmēšana un īstenošana ir jāsaskaĦo ar Eiropas Attīstības fonda 
programmēšanu, izmantojot valstu un reăionālās provizoriskās programmas 
 

Grozījums Nr.  9 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
5.d apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (5d) Gandrīz 2 % no pasaules banānu 
tirdzniecības ir sertificējušas taisnīgas 
tirdzniecības ražotāju organizācijas. 
Taisnīgās tirdzniecības minimālās cenas 
tiek fiksētas, pamatojoties uz apspriedēs 
ar ieinteresētajām personām noteiktu 
„ilgtspējīgu ražošanas izmaksu” 
aprēėinu, lai tādējādi Ħemtu vērā 
izmaksas, kas saistītas ar pieĦemamu 
sociālo un vides normu ievērošanu, un lai 
nodrošinātu saprātīgu peĜĦu, kas Ĝautu 
ražotājiem veikt ieguldījumus viĦu 
darbības ilgtermiĦa stabilitātē. 

 

Grozījums Nr.  10 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
5.e apsvērums (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  (5e) Lai nepieĜautu vietējo strādājošo 
ekspluatāciju, banānu nozares ražošanas 
ėēdē jāvienojas par nozarē radīto 
ienākumu taisnīgu sadali. 

 

Grozījums Nr.  11 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – -1. punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
27. apsvērums 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 (-1) Regulas 27. apsvērumu aizstāj ar 
šādu tekstu: 
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 „(27) Komisija būtu jāpilnvaro saskaĦā ar 
Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu pieĦemt deleăētus aktus 
attiecībā uz ăeogrāfiskiem stratēăijas 
dokumentiem, provizoriskām daudzgadu 
programmām un stratēăijas dokumentiem 
saistībā ar tematiskām programmām un 
papildu pasākumiem , jo tie papildina šo 
regulu un ir vispārēji piemērojami. Jo 
īpaši svarīgi ir, lai Komisija sava 
sagatavošanās darba laikā veiktu 
atbilstošas apspriešanās, tostarp ekspertu 
līmenī.” 

 
 

Grozījums Nr.  12 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
17.a pants – 1. punkts – ievaddaĜa 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

1. ĀKK banānu piegādātājvalstis, kas 
minētas IIIa pielikumā, gūst labumu no 
papildu pasākumiem banānu nozarē. 
Savienības palīdzību šīm valstīm virza, lai 
atbalstītu to pielāgošanās procesu pēc ES 
banānu tirgus liberalizācijas Pasaules 
tirdzniecības organizācijas ietvaros. 
Sniedzot Savienības palīdzību, Ħem vērā 
valstu politiku un piemērošanās stratēăiju 
un īpašu nozīmi velta šādām sadarbības 
jomām: 

1. ĀKK banānu piegādātājvalstis, kas 
minētas IIIa pielikumā, gūst labumu no 
papildu pasākumiem banānu nozarē. 
Savienības palīdzību šīm valstīm virza, lai 
atbalstītu to pielāgošanās procesu pēc ES 
banānu tirgus liberalizācijas Pasaules 
tirdzniecības organizācijas ietvaros. 
Savienības atbalstu īpaši izmanto, lai 
cīnītos pret nabadzību, uzlabojot 
lauksaimnieku un attiecīgo iedzīvotāju, 
vajadzības gadījumā mazo struktūru, 
dzīves līmeni un apstākĜus, cita starpā 
nodrošinot darba un drošības standartu 
un vides normu ievērošanu, tostarp 
saistībā ar pesticīdu izmantošanu un 
pakĜautību to iedarbībai. Sniedzot 
Savienības palīdzību, Ħem vērā valstu 
politiku un piemērošanās stratēăiju, kā arī 
reăionālos apstākĜus (attālāko ES reăionu 
un aizjūras zemju un teritoriju tuvums) un 
īpašu nozīmi velta šādām sadarbības 
jomām: 

 

Grozījums Nr.  13 
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Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
17.a pants – 1. punkts – b apakšpunkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

b) ekonomikas dažādošanas veicināšana 
reăionos, kas atkarīgi no banānu nozares; 

b) ekonomikas dažādošanas veicināšana 
reăionos, kas atkarīgi no banānu nozares, 
ja šāda stratēăija ir īstenojama; 

 

Pamatojums 

Līdzīgi kā gadījumā ar atbalstu konkurētspējas uzlabošanai Komisijai īpašu uzmanību 
vajadzētu pievērst tam, lai ekonomikas dažādošana no banānu nozares atkarīgajos reăionos 
tiku paredzēta tikai tad, ja šāda iespēja ir minēta valstu daudzgadu stratēăijas dokumentos. 
Pieredze saistībā ar iepriekšējām atbalsta programmām ĀKK banānu ražotājvalstīm (īpašā 
palīdzības struktūra 1999.–2008. g.) parāda, ka piešėirto līdzekĜu izmantošana ekonomikas 
dažādošanai ne vienmēr sniedz gaidāmos rezultātus. 
 

Grozījums Nr.  14 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
17.a pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

2. No IV pielikumā minētās summas 
Komisija uz vairāku objektīvu rādītāju 
pamata nosaka maksimālo summu, kas 
pieejama katrai atbilstīgai ĀKK banānu 
piegādātājvalstij, lai finansētu 1. punktā 
minētās darbības. Rādītāji cita starpā ir 
banānu tirdzniecība ar ES, banānu eksporta 
nozīmība attiecīgās ĀKK valsts ekonomikā 
un valsts attīstības līmenis. Sadales 
kritēriju novērtējuma pamatā ir dati par 
laikposmu līdz 2009. gadam. 

2. No IV pielikumā minētās summas 
Komisija nosaka maksimālo summu, kas 
pieejama katrai 1. punktā minētajai ĀKK 
banānu piegādātājvalstij, pamatojoties uz 
šādiem objektīviem un līdzsvarotiem 
rādītājiem: pirmkārt, banānu tirdzniecība 
ar ES, otrkārt, banānu eksporta nozīmība 
attiecīgās ĀKK valsts ekonomikā un valsts 
attīstības līmenis. Sadales kritēriju 
novērtējuma pamatā ir reprezentatīvi dati 
par laikposmu līdz 2010. gadam, šim 
laikposmam nepārsniedzot piecus gadus, 
un Komisijas pētījums, kurā novērtēts tas, 
kā ĀKK valstis ietekmē PTO ietvaros 
noslēgtais nolīgums un divpusējie vai 
reăionālie nolīgumi, kas ir noslēgti vai 
tiek slēgti starp ES un LatīĦamerikas 
valstīm, kuras ir galvenās banānu 
eksportētājvalstis. 
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Pamatojums 

Les critères permettant de répartir l'aide doivent être transparents. Ainsi pour une meilleure 
transparence dans l'allocation des aides, il paraît nécessaire de pondérer les critères. En outre, 
l'allocation doit être fonction des besoins des pays. L'objectif des mesures d'accompagnement 
est principalement de permettre aux pays ACP producteurs de bananes de s'adapter à la 
réduction de leurs préférences tarifaires. Les ressources devraient ainsi viser en priorité les 
pays ACP qui souhaitent effectivement maintenir leur secteur bananier eu égard au rôle du 
secteur de la banane dans le développement durable de leur pays. 
 

Grozījums Nr.  15 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 2. punkts 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
17.a pants – 3. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

3. Pēc analoăijas ar 19. pantu un saskaĦā ar 
21. pantu Komisija pieĦem daudzgadu 
atbalsta stratēăijas. Tā nodrošina, ka šīs 
stratēăijas papildina attiecīgo valstu 
ăeogrāfiskās stratēăijas dokumentus, kā arī 
nodrošina šo papildu pasākumu banānu 
nozarē pagaidu raksturu. Atbalsta 
stratēăijas vajadzības gadījumā var 
pārskatīt ad hoc, tomēr vidusposma 
pārskatus neveic. 

3. Pēc analoăijas ar 19. pantu un saskaĦā ar 
21. pantu Komisija pieĦem daudzgadu 
atbalsta stratēăijas. Tā nodrošina, ka šīs 
stratēăijas papildina attiecīgo valstu 
ăeogrāfiskās stratēăijas dokumentus, kā arī 
nodrošina šo papildu pasākumu banānu 
nozarē pagaidu raksturu. 

 Daudzgadu atbalsta stratēăijās papildus 
pasākumiem banānu nozarē cita starpā 
paredz: 

 a) atjauninātu valsts vides raksturojumu, 
pienācīgu uzmanību veltot valsts banānu 
nozarei un cita starpā koncentrējoties uz 
pesticīdu izmantošanu; 

 b) informāciju par panākumiem, kas gūti 
saistībā ar iepriekšējām programmām 
banānu nozares atbalstam; 

 c) rādītājus, kas Ĝauj novērtēt rezultātus, 
kuri panākti saistībā ar līdzekĜu izmaksas 
nosacījumiem, kad par finansēšanas 
veidu ir izvēlēts budžeta atbalsts; 

 d) atbalsta gaidāmos rezultātus; 
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 e) atbalsta pasākumu īstenošanas un 
līdzekĜu sagaidāmās izmaksāšanas 
grafiku katrai līdzekĜu saĦēmējvalstij; 

 f) veidu, kādā tiks gūti un novērtēti 
panākumi saistībā ar starptautiski atzītu 
ILO darba pamatstandartu un attiecīgo 
konvenciju par darba drošību un 
arodveselību, kā arī attiecīgo starptautiski 
atzīto vides pamatnormu ievērošanu; 

 Saistībā ar atbalsta stratēăijām veic 
neatkarīgu ex ante novērtējumu un 
vajadzības gadījumā — ad hoc 
pārskatīšanu.” 

 
 

Grozījums Nr.  16 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 3. punkts 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
21. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

Komisija saskaĦā ar 35. panta 2. punktā 
minēto procedūru pieĦem 19. un 20. pantā 
minētos stratēăijas dokumentus un 
provizoriskās daudzgadu programmas, kā 
arī to pārskatus, kas minēti 19. panta 
2. punktā un 20. panta 1. punktā, un 
attiecīgi 17. un 17.a pantā minētos papildu 
pasākumus.” 

Komisija ar deleăētiem aktiem saskaĦā ar 
35. pantu un ievērojot 35.a  un 35.b  
panta nosacījumus, pieĦem 19. un 
20. pantā minētos stratēăijas dokumentus 
un provizoriskās daudzgadu programmas, 
kā arī to pārskatus, kas minēti 19. panta 
2. punktā un 20. panta 1. punktā, un 
attiecīgi 17. un 17.a pantā minētos papildu 
pasākumus.” 

 

Grozījums Nr.  17 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 3.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
25. pants – 2. punkts 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 3.a Direktīvas 25. panta 2. punktu aizstāj 
ar šādu punktu: 

 „2. Savienības atbalstu principā 
neizmanto nodokĜu, nodevu vai parādu 
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nomaksai saĦēmējvalstīs.” 

 
 

Grozījums Nr.  18 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 5.a punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
35. pants 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.a Regulas 35. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu: 

 „35. pants 

 Deleăēšanas īstenošana 

 1. Pilnvaras pieĦemt 17. panta 2. punktā, 
17.a pantā un 21. pantā minētos deleăētos 
aktus Komisijai piešėir uz šīs regulas 
piemērošanas laiku. 

 2. Tiklīdz Komisija ir pieĦēmusi deleăētu 
aktu, tā par to vienlaikus paziĦo Eiropas 
Parlamentam un Padomei. 

 3. Pilnvaras pieĦemt deleăētus aktus 
Komisijai piešėir, ievērojot 35.a un 
35.b panta nosacījumus.” 

 
 

Grozījums Nr.  19 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 5.b punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
35.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

 5.b Aiz regulas 35. panta iekĜauj šādu 
pantu: 

 „35.a pants 

 Deleăēšanas atsaukšana 

 1. Eiropas Parlaments vai Padome 
jebkurā brīdī var atsaukt pilnvaru 
deleăēšanu, kas minēta 17. panta 
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2. punktā, 17.a pantā un 21. pantā. 

 2. Iestāde, kura ir sākusi iekšēju 
procedūru, lai pieĦemtu lēmumu par 
pilnvaru atsaukšanu, cenšas pirms galīgā 
lēmuma pieĦemšanas par to savlaicīgi 
informēt otru iestādi un Komisiju, 
norādot, kuras deleăētās pilnvaras varētu 
atsaukt, un minot atsaukšanas iespējamos 
iemeslus. 

 3. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidz 
minētajā lēmumā norādīto pilnvaru 
deleăēšanu. Lēmums stājas spēkā 
nekavējoties vai vēlākā datumā, kas tajā 
norādīts. Tas neietekmē jau spēkā esošu 
deleăēto aktu spēkā esamību. Lēmumu 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.” 

 
 

Grozījums Nr.  20 

Regulas priekšlikums – grozījumu akts 
1. pants – 5.c punkts (jauns) 
Regula (EK) Nr. 1905/2006 
35.a pants (jauns) 
 

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums 

  5.c Aiz regulas 35.a panta iekĜauj šādu 
pantu: 

 „35.b pants 

 Iebildumi pret deleăētajiem aktiem 

 1. Eiropas Parlaments un Padome divu 
mēnešu laikā pēc paziĦošanas dienas var 
paust iebildumus pret deleăēto aktu. 

 Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 
ierosmes šo termiĦu pagarina par diviem 
mēnešiem. 

 2. Ja līdz minētā termiĦa beigām ne 
Eiropas Parlaments, ne Padome nav 
pauduši iebildumus pret deleăēto aktu, to 
publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un tas stājas spēkā tajā 
norādītajā datumā. 

 Deleăēto aktu var publicēt Eiropas 
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Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 
stāties spēkā pirms šā termiĦa beigām, ja 
gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
nepaust iebildumus. 

 3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome 
pauž iebildumus pret deleăēto aktu, tas 
nestājas spēkā. Iestāde, kura pauž 
iebildumus pret deleăēto aktu, norāda šo 
iebildumu iemeslus.” 

 
 
 
 
 


