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Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
*** Piekrišanas procedūra

***I Parastā likumdošanas procedūra (pirmais lasījums)
***II Parastā likumdošanas procedūra (otrais lasījums)

***III Parastā likumdošanas procedūra (trešais lasījums)

(Norādītā procedūra pamatojas uz akta projektā ierosināto juridisko pamatu.)

Grozījumi akta projektā

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti divās slejās

Svītrotās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā kreisajā slejā. Aizstātās teksta 
daļas iezīmē treknā slīprakstā abās slejās. Jauno tekstu iezīmē treknā 
slīprakstā labajā slejā.

Pirms katra grozījuma ievietotā informācijas bloka pirmā un otrā rinda 
norāda uz attiecīgo teksta daļu izskatāmajā akta projektā. Ja grozījums 
attiecas uz spēkā esošu aktu, ko paredzēts grozīt ar akta projektu, 
informācijas blokā papildus iekļauj trešo un ceturto rindu, kurās attiecīgi 
norāda spēkā esošo aktu un atbilstīgo teksta vienību tajā. 

Parlamenta grozījumi, kas sagatavoti kā konsolidēts teksts.

Jaunās teksta daļas iezīmē treknā slīprakstā. Svītrotās teksta daļas iezīmē ar 
simbolu ▌ vai pārsvītro. Aizstātās teksta daļas iezīmē, ierakstot jauno tekstu 
treknā slīprakstā un izdzēšot vai pārsvītrojot aizstāto tekstu. 
Tas neattiecas uz tīri tehniska rakstura grozījumiem, kurus izdara attiecīgie 
dienesti, gatavojot galīgo tekstu. Tie netiek iezīmēti.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei 
(COM(2017)0085),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 291. panta 
3. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0034/2017),

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

– ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas, Vides, sabiedrības veselības un 
pārtikas nekaitīguma komitejas, Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komitejas, 
Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas, kā arī Konstitucionālo jautājumu 
komitejas atzinumus,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A9-0187/2020),

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2. prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu 
aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3. uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī 
dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 

(2) Regula (ES) Nr. 182/2011 praksē 
kopumā darbojas efektīvi un nodrošina 
atbilstīgu institucionālo līdzsvaru attiecībā 
uz Komisijas un citu iesaistīto dalībnieku 
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iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 
procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011.

uzdevumiem. Tāpēc šīs sistēmas galvenie 
elementi var turpināt darboties bez 
izmaiņām. Tomēr Regulas (EK) 
Nr. 182/2011 pievienotā vērtība pienācīgā 
lēmumu pieņemšanas procesā nav bijusi 
pilnībā apmierinoša. Tāpēc tomēr ir 
nepieciešami ieviest dažas izmaiņas 
attiecībā uz konkrētiem procedūras 
aspektiem pārsūdzības komitejas līmenī. 
Šie grozījumi ir paredzēti, lai nodrošinātu 
plašāku politisko pārskatatbildību un 
līdzatbildību par politiski sensitīviem 
īstenošanas aktiem, tomēr nemainot 
juridisko un institucionālo atbildību par 
īstenošanas aktiem, kā noteikts Regulā 
(ES) Nr. 182/2011. Šī grozošā tiesību akta 
tālejošākais mērķis ir uzlabot Savienības 
iedzīvotāju informētību par procedūrām, 
kas saistītas ar īstenošanas aktiem. Lai 
palielinātu uzticēšanos Savienības 
iestādēm un struktūrām, ir principiāli 
svarīgi ne tikai informēt Savienības 
iedzīvotājus par lēmumu pieņemšanu, bet 
arī izskaidrot šo iestāžu un struktūru 
pieņemto lēmumu pamatojumu.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē 
pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 
lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 
procedūru netika panākts kvalificēts balsu 
vairākums ne par, ne pret un tādējādi 
atzinums netika sniegts. Vairumā 
gadījumu tas skāra jautājumus saistībā ar 
ģenētiski modificētiem organismiem, 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību un 
augu aizsardzības līdzekļiem.

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē, jo 
īpaši saistībā ar ģenētiski modificētiem 
organismiem, ģenētiski modificētu pārtiku 
un barību un augu aizsardzības 
līdzekļiem, pārsūdzības komitejai ir bijis 
jāizskata lietas, kad komitejā saistībā ar 
pārbaudes procedūru netika panākts 
kvalificēts balsu vairākums ne par, ne pret 
un tādējādi atzinums netika sniegts. 
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Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Līdz ar to pārsūdzības komitejai 
(atbilstīgi Regulai (ES) Nr. 182/2100) 
iesniegto un attiecīgi šī grozošā tiesību 
akta skarto lietu skaits ir ļoti neliels.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pieredze rāda, ka lielākajā daļā 
gadījumu pārsūdzības komiteja atkārto 
pārbaudes komitejas rezultātu un atzinums 
netiek sniegts. Tādējādi pārsūdzības 
komiteja nav palīdzējusi nodrošināt 
skaidrību par dalībvalstu nostāju.

(4) Pieredze rāda, ka lielākajā daļā 
gadījumu pārsūdzības komiteja atkārto 
pārbaudes komitejas rezultātu un atzinums 
netiek sniegts. Tādējādi pārsūdzības 
komiteja nav palīdzējusi nodrošināt 
skaidrību par dalībvalstu nostāju vai izlabot 
to, ka pārbaudes procedūrā nav ticis 
pieņemts atzinums. Regula (ES) 
Nr. 182/2011 paredz, ka Komisija šādos 
gadījumos var pieņemt īstenošanas akta 
projektu, tādējādi ļaujot Komisijai 
dalībvalstu vārdā lemt par to, vai šis 
tiesību akts ir vajadzīgs un kā nodrošināt 
tā iedarbīgu īstenošanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regula (ES) Nr. 182/2011 paredz, 
ka Komisija šādos gadījumos var pieņemt 
īstenošanas akta projektu, tādējādi dodot 
Komisijai rīcības brīvību.

svītrots
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 
ievērojami samazināta gadījumos, kas 
saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 
vai vielām, piemēram, attiecībā uz 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, jo 
Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 
saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 
lēmuma pieņemšanas.

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 
ievērojami samazināta gadījumos, kas 
saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 
vai vielām, piemēram, attiecībā uz 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, jo 
Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 
saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 
lēmuma pieņemšanas. Šajā sakarā Eiropas 
Ombuds savā lēmumā lietā 1582/2014 ir 
norādījis, ka Komisijai ir jāievēro spēkā 
esošās tiesību normas attiecībā uz 
termiņiem, kas noteikti ģenētiski 
modificētu organismu atļaušanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai arī Komisija ir pilnvarota 
pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 
vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 
dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 
būtu pilnībā jāuzņemas atbildība. Tomēr 
tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 
vairākumu, jo cita starpā ievērojams skaits 
dalībvalstu atturas vai nepiedalās 
balsošanā.

(7) Lai arī Komisijas kompetencē 
pašlaik ir pieņemt lēmumus šādos 
gadījumos, ņemot vērā attiecīgo jautājumu 
īpašo sensitivitāti, dalībvalstīm lēmumu 
pieņemšanas procesā būtu jāuzņemas 
lielāka atbildība. Ja pamatakts attiecas uz 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības 
aizsardzību vai drošību un kad dalībvalstis 
nespēj panākt kvalificētu balsu vairākumu, 
lai atbalstītu projektu īstenošanas aktam, 
ar ko piešķir atļauju attiecībā uz produktu 
vai vielu, būtu jāuzskata, ka atļaujas 
piešķiršana ir noraidīta. 

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 
līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 
Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 
sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 
pārsūdzības komitejas atzinuma sniegšanai.

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pārsūdzības komitejas papildu sanāksmē 
pārstāvībai vajadzētu būt pietiekami 
augstā politiskā līmenī, piemēram, 
ministru līmenī, lai nodrošinātu politisku 
diskusiju. Lai būtu iespējams organizēt 
šādu jaunu sanāksmi, būtu jāpagarina 
termiņš pārsūdzības komitejas atzinuma 
sniegšanai. Tomēr šādam termiņa 
pagarinājumam vajadzētu būt īsam.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu jāņem 
vērā visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Parlamentu un 
Padomi paust savu nostāju un sniegt 
norādes par atzinuma nesniegšanas plašāku 
ietekmi, tostarp institucionālā, tiesiskā, 
ekonomikas, politiskā un starptautiskā 
līmenī. Komisijai būtu jāņem vērā visas 
nostājas, ko Parlaments un Padome 
pauduši 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 
iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos steidzamības dēļ Komisija 
jautājuma iesniegšanas brīdī var norādīt 
īsāku termiņu. Eiropas Parlamenta un 
Padomes paustās nostājas bez liekas 
kavēšanās būtu jānosūta arī Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
attiecīgi arī Padomei un Eiropas 
Parlamentam.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
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10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Ja pastāv grūtības iegūt pozitīvus 
atzinumus no dalībvalstīm saistībā ar 
vairākiem līdzīgiem īstenošanas aktu 
projektiem, būtu jāapsver attiecīgajos 
pamataktos Komisijai piešķirto 
īstenošanas pilnvaru pārskatīšana.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība 
pārsūdzības komitejas līmenī un 
jāpublisko atsevišķu dalībvalstu pārstāvju 
balsojums.

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība visu 
konsultēšanās procedūras un pārbaudes 
procedūras posmu laikā un jāpublisko 
atsevišķu dalībvalstu pārstāvju balsojums. 
Ja akts attiecas uz īpaši sensitīviem 
jautājumiem, piemēram, patērētāju 
aizsardzību vai cilvēku, dzīvnieku vai 
augu veselības vai drošības aizsardzību, 
vai vides aizsardzību, katram dalībvalsts 
pārstāvim būtu jāsniedz izvērsts uz 
konkrēto gadījumu attiecināms balsojuma 
vai atturēšanās pamatojums. Komisijai 
būtu arī jāsniedz informācija par komiteju 
sastāvu, tostarp klātesošajām personām 
un iestādēm un organizācijām, pie kurām 
šīs personas pieder, kā arī par sanāksmju 
darba kārtību un apspriestajiem 
dokumentiem un tekstu projektiem.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai palielinātu Savienības 
iedzīvotāju informētību par procedūru un 
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tās izpratni, kā arī lai palielinātu 
procedūras pamanāmību, katram 
dalībvalsts pārstāvim būtu jāsniedz 
pamatojums par savu balsojumu, 
atturēšanos vai nepiedalīšanos balsošanā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
11.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11b) Būtu vēl vairāk jāpalielina reģistra 
pieejamība un jāmaina tā saturs, lai 
nodrošinātu lēmumu pieņemšanas 
procesa lielāku pārredzamību, jo īpaši 
sniedzot vairāk informācijas par šo 
procesu. Šajā sakarā nozīmīgs elements 
būtu reģistrā pieejamo meklēšanas 
funkciju uzlabošana, nodrošinot iespēju 
meklēt pēc politikas jomas.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī. Šādos gadījumos 
pārsūdzības komiteja sniedz savu atzinumu 
3 mēnešu laikā pēc sākotnējās jautājuma 
iesniegšanas dienas.”;

“Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs vai dalībvalstu 
vienkāršs vairākums var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu pietiekami augstā politiskā 
līmenī, piemēram, ministru līmenī. Šādos 
gadījumos pārsūdzības komiteja sniedz 
savu atzinumu 3 mēnešu laikā pēc 
sākotnējās jautājuma iesniegšanas dienas.”;

Grozījums Nr. 15
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā paustu 
savu viedokli un sniegtu norādes par 
atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisija ņem vērā 
visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.”;

"3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
atzinuma sniegšanai, lai šīs iestādes paustu 
savu nostāju un sniegtu norādes par 
atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp par balsošanas pārsūdzības 
komitejā rezultāta ietekmi institucionālā, 
tiesiskā, ekonomikas, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisija ņem vērā 
visas nostājas, ko Eiropas Parlaments un 
Padome pauduši 3 mēnešu laikā pēc 
jautājuma iesniegšanas dienas. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos steidzamības dēļ 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu. Eiropas Parlamenta 
un Padomes paustās nostājas bez liekas 
kavēšanās nosūta arī Eiropas 
Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un 
attiecīgi arī Padomei un Eiropas 
Parlamentam.”;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) iekļauj šādu punktu: 
“4.a Atkāpjoties no 3. punkta, ja 
pamatakts attiecas uz cilvēku, dzīvnieku 
vai augu veselību vai drošību un ja 
īstenošanas akta projekts paredz piešķirt 
atļauju attiecībā uz produktu vai vielu, 
atļauju piešķir tikai tad, ja ar 1. punktā 
paredzēto balsojumu tiek sniegts pozitīvs 
atzinums.
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Šā punkta pirmā daļa neskar Komisijas 
tiesības iesniegt priekšlikumu ar grozītu 
īstenošanas akta projektu par to pašu 
priekšmetu.”;

Pamatojums

Ņemot vērā juridisko spiedienu uz Komisiju, kas varētu rasties, ja netiks piešķirta atļauja 
sensitīviem produktiem, tad gadījumos, kad atzinums netiek sniegts, pašlaik spēkā esošie 
noteikumi par pārsūdzības komitejām neatstāj Komisijai nekādas citas reālas iespējas kā tikai 
pieņemt attiecīgos īstenošanas aktus. Tādu svarīgu aktu gadījumā, kas var ietekmēt cilvēku 
vai dzīvnieku veselību vai drošību, vajadzētu uzskatīt, ka atļauja tiek piešķirta tikai tad, ja to 
atbalsta liels dalībvalstu vairākums.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – bb apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(bb) iekļauj šādu punktu: 
“4.b Dalībvalstu pārstāvji pamato savu 
balsojumu vai atturēšanos atbilstīgi 
1. punktam vai nepiedalīšanos balsošanā. 
Ja akts attiecas uz īpaši sensitīviem 
jautājumiem, piemēram, patērētāju 
aizsardzību vai cilvēku, dzīvnieku vai 
augu veselības vai drošības aizsardzību, 
vai vides aizsardzību, dalībvalstu pārstāvji 
sniedz izvērstu uz konkrēto gadījumu 
attiecināmu balsojuma vai atturēšanās 
pamatojumu.”;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-a) panta 1. punkta b) apakšpunktu 
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aizstāj ar šādu:
(b) komiteju sanāksmju darba kārtību; “(b) komiteju sanāksmju darba kārtību, 

tostarp lēmumu projektu tekstu un 
dokumentus, kas tiek apspriesti;”;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-aa) panta 1. punkta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

(c) protokolu kopsavilkumus un to iestāžu 
un organizāciju sarakstus, kuru darbinieki 
ir personas, ko norīkojušas dalībvalstis to 
pārstāvēšanai;

“(c) protokolu kopsavilkumus, 
pievienojot sanāksmē klātesošo personu 
sarakstus un to iestāžu un organizāciju 
sarakstus, kuru darbinieki ir šīs personas, 
ko dalībvalstis norīkojušas to 
pārstāvēšanai;”;

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"(e) balsošanas rezultātus, tostarp 
pārsūdzības komitejas gadījumā – katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu;”;

"(e) balsošanas rezultātus, tostarp katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu vai 
atturēšanos, pievienojot balsojuma vai 
atturēšanās pamatojumu vai pamatojumu 
par nepiedalīšanos balsošanā, un, ja akts 
attiecas uz īpaši sensitīviem jautājumiem, 
piemēram, patērētāju aizsardzību vai 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības vai 
drošības aizsardzību, vai vides 
aizsardzību, arī pievienoto izvērsto uz 
konkrēto gadījumu attiecināmo balsojuma 
vai atturēšanās pamatojumu;”;
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Grozījums Nr. 21

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 3. punkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(aa) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:
3. Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
piekļuve 1. punktā minētajai informācijai 
saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem.

“3. Eiropas Parlamentam un Padomei 
saskaņā ar piemērojamajiem 
noteikumiem un bez liekas kavēšanās ir 
piekļuve 1. punktā minētajai 
informācijai.”;

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

"5. Reģistrā tiek publiskotas atsauces 
uz visiem dokumentiem, kas minēti 1. 
punkta a) līdz d), f) un g) apakšpunktā, kā 
arī informācija, kas minēta 1. punkta e) un 
h) apakšpunktā.”

"5. Reģistrā tiek publiskoti visi 
dokumenti un informācija, kas ir minēti 1. 
punktā.”

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) pievieno šādu punktu:
“5.a Reģistra meklēšanas funkcijas 
nodrošina iespēju meklēt pēc politikas 
jomas.”;
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Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
11. pants

Spēkā esošais teksts Grozījums

(3a) regulas 11. pantu aizstāj ar šādu:
11. pants “11. pants

Eiropas Parlamenta un Padomes pārbaudes 
tiesības

Eiropas Parlamenta un Padomes pārbaudes 
tiesības

Ja pamataktu pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, Eiropas 
Parlaments vai Padome var jebkurā laikā 
darīt zināmu Komisijai savu uzskatu, ka 
īstenošanas akta projekts pārsniedz 
pamataktā paredzētās īstenošanas 
pilnvaras. Šādā gadījumā Komisija 
pārskata īstenošanas akta projektu, ņemot 
vērā izteiktos viedokļus, un informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi par to, vai 
tā plāno saglabāt, grozīt vai atsaukt 
īstenošanas akta projektu.

Ja pamataktu pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, Eiropas 
Parlaments vai Padome var jebkurā laikā 
darīt zināmu Komisijai savu uzskatu, ka 
īstenošanas akta projekts pārsniedz 
pamataktā paredzētās īstenošanas pilnvaras 
vai ir pretrunā pamatakta mērķiem. Šādā 
gadījumā Komisija pārskata īstenošanas 
akta projektu, ņemot vērā izteiktos 
viedokļus, un informē Eiropas Parlamentu 
un Padomi par to, vai tā plāno saglabāt, 
grozīt vai atsaukt īstenošanas akta projektu.

Turklāt, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome uzskata, ka ir lietderīgi pārskatīt 
pamataktā veikto īstenošanas pilnvaru 
piešķiršanu Komisijai, tā jebkurā brīdī 
drīkst aicināt Komisiju iesniegt 
priekšlikumu minētā pamatakta 
grozīšanai.”

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu nepiemēro nepabeigtajām 
procedūrām, par kurām pārsūdzības 
komiteja jau ir sniegusi atzinumu šīs 
regulas spēkā stāšanās dienā.

Šo regulu sāk piemērot attiecībā uz 
procedūrām, kuras ir uzsāktas pēc regulas 
spēkā stāšanās dienas.



RR\1215546LV.docx 17/74 PE646.995v02-00

LV

PASKAIDROJUMS

2017. gada 14. februārī Eiropas Komisija iesniedza priekšlikumu (COM(2018)85final) veikt 
ES komiteju procedūras sistēmas (Regula (ES) Nr. 182/2011) reformu. Tā mērķis ir uzlabot 
pārredzamību un pārskatatbildību ES tiesību aktu piemērošanā dažās ļoti strīdīgās politikas 
jomās, veicot šādus pasākumus:

 noteikumu grozījums attiecībā uz balsošanu komiteju procedūras pēdējā posmā (tā 
dēvētajā pārsūdzības komitejā), paredzot, ka tiek ņemtas vērā tikai balsis par vai pret 
konkrētu aktu. Šī ierosinājuma mērķis ir samazināt atturēšanās biežumu balsošanā un 
to gadījumu skaitu, kad komiteja nespēj ieņemt nostāju un Komisijai ir pienākums 
rīkoties bez skaidrām dalībvalstu piešķirtām pilnvarām;

 dalībvalstu ministru iesaistīšana, paredzot iespēju Komisijai otrreiz vērsties 
pārsūdzības komitejā ministru līmenī, ja dalībvalstu eksperti neieņem nostāju;

 balsošanas pārredzamības palielināšana pārsūdzības komitejas līmenī;

 politiskā ieguldījuma nodrošināšana, paredzot iespēju Komisijai gadījumos, kad 
pārsūdzības komiteja nespēj ieņemt nostāju, nodot jautājumu izskatīšanai Ministru 
padomē, lai tā sniegtu atzinumu;

Kopumā referents atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu, bet vēlas arī uzsvērt, ka lielākajā 
daļā gadījumu pašreizējā sistēma darbojas pienācīgi, tāpēc Komisijas priekšlikums attiecas 
tikai uz nelielu daļu no, jāatzīst, sensitīviem jautājumiem, kurus iesniedz izskatīšanai 
komitejās. 

Tomēr nesenās prakses piemēri liecina, ka pašreizējo mehānismu ir iespējams uzlabot, lai 
palielinātu procedūras noteiktību un pārredzamību. Vides jautājumi, kā arī tādi citi 
fundamentāli jautājumi kā veselības aizsardzība un pārtikas nekaitīgums ir svarīgas jomas, 
kurās dalībvalstīm būtu jāizrāda politiskā atbildība un jārīkojas pārredzami, lai iedzīvotājiem 
būtu zināmi ne tikai pieņemtie lēmumi, bet arī šo lēmumu pieņemšanas iemesli. 

Saskaņā ar Līgumu par Eiropas Savienību lēmumus pieņem iespējami atklāti, un tie, cik 
iespējams, ir tuvināti pilsoņiem (LES 10. panta 3. punkts). ES iestāžu uzdevums ir stiprināt 
Eiropas vērtības, sekmēt tās mērķu sasniegšanu, kalpot Savienības, tās pilsoņu un dalībvalstu 
interesēm, kā arī nodrošināt tās politiku un darbību saskaņotību, efektivitāti un nepārtrauktību 
(LES 13. pants). Eiropas Savienība ir balstīta uz tiesiskuma pamatprincipu, kura fundamentāls 
elements ir pārredzamība. Iestādēm ir jārāda priekšzīme tā ievērošanā.

Mums ir jārīkojas un jāizrāda iniciatīva nolūkā panākt lielāku pārredzamību un 
pārskatatbildību, lai saglabātu un palielinātu Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos ES iestāžu darba 
procesiem un jo īpaši komiteju procedūrai.

Referenta mērķis ir uzlabot sistēmu šajā ziņā. Tāpēc referents ierosina zemāk minētos 
elementus, ņemot vērā arī Eiropas Parlamenta atzinumu sniedzošo komiteju nostāju.

- Kopumā ir nepieciešams uzlabot iedzīvotāju informētību par procedūrām, kas saistītas 
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ar īstenošanas aktiem. Lai palielinātu uzticēšanos ES iestādēm, ir principiāli svarīgi ne 
tikai informēt iedzīvotājus par pieņemtajiem lēmumiem, bet arī izskaidrot to 
pieņemšanas motivāciju.

- Šajā nolūkā dalībvalstīm savam balsojumam — neatkarīgi no tā, vai dalībvalsts balso 
“par”, “pret” vai balsojumā atturas, un neatkarīgi no balsojuma rezultāta — būtu 
jāpievieno pamatojums.

- Gadījumā, ja atzinums netiek pieņemts, pārsūdzības komitejas priekšsēdētāja 
sasauktās turpmākās sanāksmes būtu jārīko pietiekami augstā politiskā līmenī, 
piemēram, ministru līmenī. Pārsūdzības komitejas reglamentā jau ir paredzēta iespēja 
sasaukt pārsūdzības komitejas sanāksmi ministru līmenī (1. punkta 5. apakšpunkta otrā 
daļa). Turklāt šis grozījums ir saskaņā arī ar pārsūdzības komitejas reglamenta 
5. punktu.

- Ir jāpalielina komiteju procedūras reģistra pieejamība un jāmaina tā saturs, lai 
iedzīvotāji varētu iepazīties ne tikai ar procedūras formālajiem elementiem, bet arī ar 
dalībvalstu pieņemto lēmumu pamatojumu. Šajā sakarā ļoti svarīga ir reģistrā 
pieejamo meklēšanas funkciju uzlabošana.

- Ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt, ka Eiropas Parlaments tiek informēts par katru 
gadījumu, kad pēc tam, kad pārsūdzības komiteja nav ieņēmusi nostāju, Komisija 
nodod jautājumu izskatīšanai Ministru padomē, lai tā sniegtu atzinumu. Arī Ministru 
padomes sniegtais politiskais ieguldījums būtu jādara zināms Eiropas Parlamentam.

Lielākas iestāžu darbības pārredzamības nodrošināšana nolūkā palielināt iedzīvotāju 
uzticēšanos Savienībai ir svarīgs elements jaunās Eiropas Komisijas pieņemtajās politikas 
pamatnostādnēs 2019.-2024. gadam. Referents vēlas paust savu pārliecību par to, ka šādi 
Komisija spēs Padomē panākt zināmu progresu saistībā ar priekšlikuma projektu.
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19.3.2020

STARPTAUTISKĀS TIRDZNIECĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza 
Regulu (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par 
dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas 
pilnvaru izmantošanu
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Sven Simon

ĪSS PAMATOJUMS

Starptautiskās tirdzniecības komiteja šo atzinumu saistībā ar Juridiskā komitejas ziņojumu 
pieņēma 2017. gada 4. decembrī. Tomēr Juridiskā komiteja iepriekšējā Eiropas Parlamenta 
sasaukuma laikā nepabeidza ar šo priekšlikumu saistīto darbu. Parlaments 2019. gada 
21. oktobrī saskaņā ar Reglamenta 240. pantu nolēma atsākt darbu pie šī priekšlikuma. Tādēļ 
Starptautiskās tirdzniecības komiteja atkārtoti iesniedz Juridiskajai komitejai turpmāk izklāstīto 
atzinumu. Atzinuma sagatavotājs ir atjauninājis šajā pamatojumā minēto komiteju procedūras 
statistiku, lai iekļautu jaunāko pieejamo informāciju par 2018. gadu.

Ar šo priekšlikumu Komisija ierosina veikt četrus grozījumus Regulā (ES) Nr. 182/20111 
(“Komiteju procedūras regula”) attiecībā uz situācijām, kurās komiteju procedūras laikā 
pārsūdzības komiteja nespēj sniegt atzinumu par Komisijas ierosināto īstenošanas akta 
projektu. Respektīvi, tiek ierosināts:

• aprēķinot kvalificētu balsu vairākumu pārsūdzības komitejā, neņemt vērā to komitejas 
locekļu balsis, kuri balsojumā ir atturējušies. Pārsūdzības komitejas lēmumi būtu 
spēkā tikai tad, ja par tiem būtu nobalsojis komitejā iesaistīto dalībvalstu vienkāršs 
vairākums,

• atļaut pārsūdzības komitejai rīkot jaunu sanāksmi ministru līmenī,

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regula (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un 
vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 
izmantošanu, OV L 55, 28.02.2011., 13.-18. lpp.
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• paredzēt iespēju Komisijai nodot lietu Padomei, lai tā paustu savu viedokli par 
pārsūdzības komitejas atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi,

• publiskot pārsūdzības komitejas dalībvalstu balsošanas protokolus. Šī pasākuma 
mērķis ir palielināt komiteju procedūras pārredzamību.

Ierosinātie grozījumi attiecas tikai uz procedūrām pārsūdzības komitejas līmenī, kuru rezultātā 
netiek sniegts atzinums. Praksē tas nozīmē, ka priekšlikums attiecas tikai uz aptuveni 2 % visu 
komitejām iesniegto īstenošanas aktu projektu.

Attiecībā uz kopējo tirdzniecības politiku, kas ir Starptautiskās tirdzniecības komitejas 
(INTA) kompetencē, 2018. gadā2 šajā komitejā izskatīšanai bija nodotas 14 komitejas 
procedūras, un vairākums pieņemto īstenošanas aktu skāra tirdzniecības aizsardzības 
instrumentus (TDI), tas ir, antidempinga vai kompensācijas pasākumus (piemēram, 
2018. gadā no 52 kopējo tirdzniecības politikā pieņemtajiem īstenošanas aktiem 44 attiecās uz 
TDI). Komiteju procedūras regulu TDI pasākumiem sāka piemērot tikai no 2014. gada 
februāra pēc Regulas (ES) Nr. 37/2014 pieņemšanas3. Kopš tā laika pārsūdzību komitejas 
procedūra attiecībā uz TDI pasākumiem ir tikusi uzsākta divas reizes — 2017. gadā t.s. saules 
enerģijas paneļu lietā4 un konkrētu dzelzs izstrādājumu lietā5. 
INTA komiteja ir atbildīga arī par tādu aktu īstenošanu, kas pieņemti citās jomās, piemēram, 
saistībā ar makrofinansiālu palīdzību trešām valstīm vai muitas ārējiem aspektiem.

Kopumā atzinuma sagatavotājs atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu. Pašreizējās prakses 
piemēri liecina, ka būtu jāievieš precīzāki mehānismi, lai palielinātu noteiktību un 
pārredzamību attiecībā uz dalībvalstu nostāju komiteju procedūrās. Tomēr būtu jānodrošina, ka 
komiteju procedūrām pārsūdzības komitejas līmenī vai lietas nodošanai Padomei nebūtu 
negatīva ietekme uz vajadzīgo TDI pasākumu, kuru izskatīšana bieži ir pakļauta laika 
spiedienam, pieņemšanu.

Atzinuma sagatavotājs vēlas vispārēji uzsvērt, ka procedūras Eiropas Savienībā (ES) būtu 
jāoptimizē un jāizpilda, lieki nekavējot laiku. Šajā laikā, kad palielinās globālā ekonomiskā 
konkurence, ES ir svarīgi pildīt savus solījumus un pienākumus un sasniegt izvirzītos mērķus, 
lai tā spētu saglabāt konkurētspēju un noteikt standartus attiecībā uz tās vērienīgajiem mērķiem 
ekonomikas, sociālajā un vides jomā.

Tāpēc atzinuma sagatavotājs saistībā ar pārsūdzības komitejas sanāksmēm (ministru līmenī, kā 
arī sākotnējā sanāksmē) un lietas nodošanu Padomei ierosina precizēt, ka attiecībā uz lietām, 
kurās attiecīgie pamatakti paredz fiksētu termiņu, kurā procedūras ir jānoslēdz, Komisijai 
vienmēr jābūt iespējai noteikt īsāku termiņu.

2 Komisijas ziņojums par komiteju darbu 2018. gadā, COM(2019)638 final, 16.12.2019.
3 Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. janvāra Regula (ES) Nr. 37/2014, ar ko attiecībā uz konkrētu 
pasākumu pieņemšanas procedūrām groza konkrētas regulas saistībā ar kopējo tirdzniecības politiku (OV L 18, 
21.1.2014., 1.–51. lpp.).
4 Komisijas 2017. gada 1. marta Īstenošanas regula, ar kuru nosaka galīgo antidempinga maksājumu Ķīnas Tautas 
Republikas izcelsmes vai no Ķīnas Tautas Republikas nosūtītu kristāliskā silīcija fotoelektrisko moduļu un to 
galveno sastāvdaļu (proti, elementu) importam pēc termiņbeigu pārskatīšanas, kas veikta saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 2. punktu, un izbeidz daļējas starpposma pārskatīšanas 
izmeklēšanu, kas veikta saskaņā ar Regulas (ES) 2016/1036 11. panta 3. punktu, OV L 56, 03.03.2017, 131.–
207. lpp.
5 Komisijas 2017. gada 5. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2017/1795, ar ko nosaka galīgo antidempinga 
maksājumu konkrētu Brazīlijas, Irānas, Krievijas un Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā 
tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam un ar ko izbeidz izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Serbijas 
izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importu (OV L 258, 
6.10.2017., 24. lpp.).
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Tiek ierosināts arī noteikt konkrētu termiņu, kurā Eiropas Parlaments un Padome var īstenot 
savas pārbaudes tiesības. Noteikums par šo termiņu bija spēkā pirms pašreizējās komiteju 
procedūras regulas pieņemšanas, un atzinuma sagatavotājs pauž nožēlu, ka tas netika iekļauts 
pašreizējā komiteju procedūras regulā. Tāpēc šī pašreizējās komiteju procedūras regulas 
grozīšana ir uzskatāma par labu iespēju noteikt termiņu, kas nodrošinātu lielāku noteiktību par 
to, kā Eiropas Parlaments var izmantot savas pārbaudes tiesības. Ir jāparedz arī pamatoti 
izņēmumi steidzamos gadījumos, jo nekādā gadījumā nav paredzēts mazināt komiteju 
procedūru norises efektivitāti. 

GROZĪJUMI

Starptautiskās tirdzniecības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju 
rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Ja Savienības tiesību akti paredz, 
ka Komisijai jāveic izmeklēšana, balstoties 
uz fiziskas vai juridiskas personas 
sūdzību, piemēram, antidempinga un 
kompensācijas procedūru gadījumos, 
Komisijai ir jāpieņem lēmumi konkrētos 
termiņos un ņemot vērā izmeklēšanas 
laikā konstatētos faktus.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 
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līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 
Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 
sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 
pārsūdzības komitejas atzinuma sniegšanai.

līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 
Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 
sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 
pārsūdzības komitejas atzinuma sniegšanai, 
izņemot gadījumus, kad ir jāievēro 
attiecīgajos pamataktos noteiktie termiņi, 
piemēram, antidempinga un 
kompensācijas pasākumu gadījumos. Lai 
nodrošinātu, ka procedūras pārsūdzības 
komiteju līmenī nekļūst par cēloni 
kavējumiem, Komisijai pienācīgi 
pamatotos gadījumos vajadzētu būt arī 
iespējai noteikt īsāku termiņu, kurā 
pārsūdzības komitejai ir jāsniedz 
atzinums.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu jāņem 
vērā visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu jāņem 
vērā visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu. Īsāks termiņš būtu 
jānosaka gadījumos, kad Komisijai ir 
saistošs attiecīgos pamataktos noteikts 
obligāts termiņš, piemēram, antidempinga 
un kompensācijas pasākumu gadījumos. 

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) regulas 3. panta 7. punktam 
pievieno šādu sesto daļu:

(1) regulas 3. panta 7. punktam 
pievieno šādas daļas: 

“Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī. Šādos gadījumos 
pārsūdzības komiteja sniedz savu atzinumu 
3 mēnešu laikā pēc sākotnējās jautājuma 
iesniegšanas dienas. 

“Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī. Šādos gadījumos 
pārsūdzības komiteja sniedz savu atzinumu 
3 mēnešu laikā pēc sākotnējās jautājuma 
iesniegšanas dienas, kā noteikts šā punkta 
trešajā daļā. Attiecīgos gadījumos 
Komisija pārsūdzības komitejai nosaka 
īsāku termiņu, lai ievērotu attiecīgajos 
pamataktos noteiktos termiņus.
Komisija pienācīgi pamatotos gadījumos 
var nolemt noteikt termiņu, kas ir īsāks 
nekā šajā punktā minētie termiņi.”;

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā paustu 
savu viedokli un sniegtu norādes par 
atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisija ņem vērā 
visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.”

“3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā paustu 
savu viedokli un sniegtu norādes par 
atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisija ņem vērā 
visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu. Attiecīgos 
gadījumos Komisija nosaka īsāku 
termiņu, lai varētu ievērot attiecīgajos 
pamataktos noteiktos termiņus.”
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) regulas 11. pantam pievieno šādu 
punktu:
“Eiropas Parlamentam un Padomei ir 
viens mēnesis, lai sniegtu pirmajā daļā 
minēto norādi, sākot no dienas, kad ir 
saņemts īstenošanas akta galīgais projekts 
valodu versijās, kas iesniegtas attiecīgajai 
komitejai. Viena mēneša termiņu 
nepiemēro steidzamos gadījumos vai 
gadījumos, kad īstenošanas akti ir saistīti 
ar ikdienas administratīvajiem 
jautājumiem un/vai tie ir spēkā ierobežotu 
laiku.”

Pamatojums

Eiropas Parlamenta pārbaudes tiesības nevar īstenot efektīvi, ja nav zināms termiņš, kurā tās 
jāizmanto. Vienu mēnesi ilgs pārbaudes tiesību izmantošanas termiņš bija spēkā iepriekšējā 
komiteju procedūras regulējumā, respektīvi, Padomes Lēmumā 1999/468/EK, un tas bija 
noteikts 2008. gada Iestāžu nolīgumā starp Eiropas Parlamentu un Komisiju par komiteju 
procedūrām. Šis termiņš ir jānosaka pašreizējā Regulā Nr. 182/2011.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
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kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

Atsauces COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
1.3.2017

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

INTA
1.3.2017

Neizskatīto jautājumu izskatīšanas 
atsākšana
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

21.10.2019

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Sven Simon 
05.03.2020

Izskatīšana komitejā 30.8.2017 12.10.2017

Pieņemšanas datums 4.12.2017 18.7.2019. (vēl 
jāapstiprina)

Galīgais balsojums +:
–:
0:

23
0
3

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Nadja 
Hirsch, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 
Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, 
Franz Obermayr, Artis Pabriks, Viviane Reding, Inmaculada 
Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim 
Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 
balsošanā

Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Fernando Ruas, Lola Sánchez 
Caldentey, Jarosław Wałęsa

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 
klāt galīgajā balsošanā

Maurice Ponga



PE646.995v02-00 26/74 RR\1215546LV.docx

LV

ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS
GALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

23 +

ALDE Nadja Hirsch, Hannu Takkula

ECR Emma McClarkin

EFDD Tiziana Beghin

GUE/NGL Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE Bendt Bendtsen, Artis Pabriks, Maurice Ponga, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia 
Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David 
Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim 
Schuster

VERTS/ALE Yannick Jadot

0 -

3 0

ENF Edouard Ferrand, Franz Obermayr

GUE/NGL Anne-Marie Mineur

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:
+ : par
- : pret
0 : atturas



RR\1215546LV.docx 27/74 PE646.995v02-00

LV

15.5.2020

VIDES, SABIEDRĪBAS VESELĪBAS UN PĀRTIKAS NEKAITĪGUMA KOMITEJAS 
ATZINUMS

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) 
Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Stanislav Polčák

ĪSS PAMATOJUMS

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja šo atzinumu saistībā ar Juridiskā 
komitejas ziņojumu pieņēma 2018. gada 27. februārī. Tomēr Juridiskā komiteja iepriekšējā 
Eiropas Parlamenta sasaukuma laikā nepabeidza ar šo priekšlikumu saistīto darbu. Parlaments 
2019. gada 21. oktobrī saskaņā ar Reglamenta 240. pantu nolēma atsākt darbu pie šī 
priekšlikuma. Tāpēc Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja vēlreiz 
sniedz šo atzinumu Juridiskajai komitejai.

Eiropas Komisija ir iesniegusi Eiropas Parlamentam un Padomei priekšlikumu grozīt Regulu 
(ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu, lai risinātu 
problēmu, kas rodas, ja dalībvalstis nav pieņēmušas lēmumu attiecībā uz sensitīviem un bieži 
vien politiskiem jautājumiem.

Priekšsēdētājs Žans Klods Junkers, 2016. gada septembrī Parlamentā teikdams runu par 
stāvokli Savienībā, norādīja uz konkrētiem jautājumiem, par kuriem dalībvalstīm jāuzņemas 
atbildība. Atzinuma sagatavotājs piekrīt šai analīzei un atzinīgi vērtē priekšlikumus attiecībā 
uz:
– metodi kvalificēta balsu vairākuma aprēķināšanai. To dalībvalstu balsis, kuras atturas, vairs 
netiks ņemtas vērā, aprēķinot kvalificētu balsu vairākumu pārsūdzības komitejā; 
– iespēju vērsties pārsūdzības komitejā, kā arī iespēju Komisijai iesniegt jautājumu Padomē;
– informācijas atklāšanu par balsojumu.

Atzinuma sagatavotājs vēlas atgādināt, ka vairākumā gadījumu pašreizējā sistēma darbojas un 
tās darbība ir apmierinoša. Ierosinātie grozījumi attiecas tikai uz procedūrām pārsūdzības 
komitejas līmenī gadījumos, kad nav sniegts atzinums. Praktiski priekšlikumam būtu jāattiecas 
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tikai uz aptuveni 2 % no visiem komitejās iesniegtajiem īstenošanas aktu projektiem. Tātad ir 
svarīgi nemainīt komitoloģijas sistēmu kā tādu. Tādēļ atzinuma sagatavotāja mērķis ir saglabāt 
pašreizējo vispārējo sistēmu, taču to uzlabot, lai nodrošinātu, ka bloķēšana, ar ko ir nācies 
saskarties kopš procedūras ieviešanas 2011. gadā, neatkārtotos ne attiecībā uz jau izskatītiem 
jautājumiem, ne citiem jautājumiem, kuri varētu rasties nākotnē.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka viens no aspektiem, kas šajā priekšlikumā tomēr jāuzlabo, 
ir pārredzamība. Attiecībā uz tādiem sensitīviem jautājumiem kā nodokļu sistēma, patērētāju 
veselība, pārtikas nekaitīgums un vides aizsardzība dalībvalstīm būtu ne tikai jāuzņemas 
atbildība, bet arī jāinformē par tiem iedzīvotāji. Eiropas iedzīvotāju uzticību var saglabāt tikai 
tad, ja tiks nodrošināta lielāka pārredzamība un sniegta labāka informācija par ES lēmumu 
pieņemšanas procesu.

Lai to panāktu, ir jābūt ne tikai atklātībai par balsojumiem komitejās un pārsūdzības komitejā 
un jāizskaidro dalībvalstu apsvērumi, bet arī jārīko plašas informācijas kampaņas par 
procedūrām, riska analīzi, pienākumu sadalījumu starp ES oficiālajām zinātniskajām 
struktūrām, ES aģentūrām un iestādēm, kā arī dalībvalstīm.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka atklātība par balsojumiem un prasība dalībvalstīm tos 
pamatot dos iespēju dalībvalstīm, kas bija klāt balsošanā, bet vēlējās atturēties, paskaidrot savu 
nostāju, un to balsis vairs netiks ņemtas vērā kvalificēta balsu vairākuma aprēķināšanā. 
Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka pastāv būtiska atšķirība starp klātneesamību komitejā un 
atturēšanos. Atturēšanās var būt politiska izvēle, un vajadzētu būt iespējai to paskaidrot, tomēr 
tajā pašā laikā tā nedrīkst paralizēt sistēmu, kā tas ir pašlaik.

Visbeidzot, atzinuma sagatavotājs uzskata, ka demokrātijas ievērošanas nolūkā ir svarīgi, ka 
Parlaments vienmēr vienlaikus ar Padomi būtu pienācīgi jāinformē par pamataktu 
pieņemšanu. Tāpat gadījumos, kad jautājums tiek iesniegts Padomei, kā paredzēts Komisijas 
priekšlikumā, Parlaments ir jāinformē par tās secinājumiem.

GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tomēr 
tai ir trūkumi tajos gadījumos, kad 
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izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 
procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011.

dalībvalstis nespēj panākt balsu 
vairākumu, kas nepieciešams saskaņā ar 
pamataktiem izveidotajās komitejās, un tā 
vietā, lai pieņemtu nostāju, nolemj 
“atzinumu nesniegt”. Šādos gadījumos 
Komisija tiek aicināta pieņemt lēmumus, 
kuri bieži vien ir problemātiski attiecībā 
uz politiski jutīgiem jautājumiem. Šādi 
lēmumi ir sevišķi problemātiski tad, kad 
tiem ir tieša ietekme uz iedzīvotājiem un 
uzņēmumiem. Tāpēc šai sistēmai būtu 
jāturpina darboties bez izmaiņām, izņemot 
dažus mērķtiecīgus grozījumus attiecībā uz 
konkrētiem konsultēšanās procedūras un 
pārbaudes procedūras aspektiem, tostarp 
pārsūdzības komitejas līmenī. Šie 
grozījumi ir paredzēti, lai jo īpaši 
dalībvalstis nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011, 
vienlaikus saglabājot tādu lēmumu 
pieņemšanas procesu, kas pamatojas uz 
drošiem, objektīviem un 
nediskriminējošiem zinātniskiem 
elementiem, atbilstoši Savienības tiesību 
aktos noteiktajām procedūrām un 
visjaunākajiem zinātniskajiem 
standartiem un metodēm.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē 
pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 
lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 
procedūru netika panākts kvalificēts balsu 
vairākums ne par, ne pret un tādējādi 
atzinums netika sniegts. Vairumā 
gadījumu tas skāra jautājumus saistībā ar 

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē 
pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 
lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 
procedūru netika panākts kvalificēts balsu 
vairākums ne par, ne pret un tādējādi 
atzinums netika sniegts. Vairākumā 
gadījumu tas skāra īpaši jutīgas jomas, 
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ģenētiski modificētiem organismiem, 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību un 
augu aizsardzības līdzekļiem.

piemēram, nodokļu sistēmu, patērētāju 
veselību, pārtikas nekaitīgumu, vides 
aizsardzību un, konkrētāk, jautājumus 
saistībā ar ģenētiski modificētiem 
organismiem, ģenētiski modificētu pārtiku 
un barību un augu aizsardzības līdzekļiem.

Pamatojums

Ir svarīgi atgādināt par visām īpaši jutīgām jomām, nevis pievērsties tikai dažām no tām. 
Turklāt nevar zināt, kas nākotnē varētu izraisīt bloķēšanu. 

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Ir svarīgi norādīt, ka pārsūdzības 
komitejā ir iesniegts (kā paredzēts Regulā 
(ES) Nr. 182/2100) ļoti maz lietu.

Pamatojums

Vairākumā gadījumu pašreizējā sistēma darbojas labi. Procedūras pārsūdzības komitejas 
līmenī, ja nav sniegts atzinums, attiecas tikai uz apmēram 2 % no komitejā iesniegto 
īstenošanas aktu projektu kopējā skaita.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 
ievērojami samazināta gadījumos, kas 
saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 
vai vielām, piemēram, attiecībā uz 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, jo 
Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 
saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 
lēmuma pieņemšanas.

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 
ievērojami samazināta gadījumos, kas 
saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 
vai vielām īpaši jutīgās jomās, jo 
Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 
saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 
lēmuma pieņemšanas.
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Pamatojums

Teksts par jutīgajām jomām jāpārceļ uz 3. apsvērumu lielākas konsekvences labad, kā arī 
tādēļ, lai nepievērstos tikai dažām jomām, jo nevar zināt, kas nākotnē varētu izraisīt 
bloķēšanu.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai arī Komisija ir pilnvarota 
pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 
vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 
dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 
būtu pilnībā jāuzņemas atbildība. Tomēr 
tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 
vairākumu, jo cita starpā ievērojams skaits 
dalībvalstu atturas vai nepiedalās 
balsošanā.

(7) Lai arī Komisija ir pilnvarota 
pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 
vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 
dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 
būtu jāuzņemas lielāka atbildība. Ja akts 
attiecas uz cilvēku, dzīvnieku vai augu 
veselību vai drošību, lielāka nozīme būtu 
jāpiešķir politiskajai pārskatatbildībai. 
Tomēr tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 
vairākumu dažādu iemeslu dēļ, tostarp 
tādēļ, ka ievērojams skaits dalībvalstu 
atturas vai nepiedalās balsošanā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 
līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 
Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 
sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 
pārsūdzības komitejas atzinuma sniegšanai.

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju 
ārkārtas gadījumos, tiklīdz iespējams, 
rīkot turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pārsūdzības komitejas papildu sanāksmē 
pārstāvības līmenim vajadzētu būt 
atbilstošā politiskā līmenī, piemēram, 
ministru līmenī, lai nodrošinātu politisku 
diskusiju. Lai būtu iespējams organizēt 
šādu jaunu sanāksmi, būtu jāpagarina 
termiņš pārsūdzības komitejas atzinuma 
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sniegšanai.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu jāņem 
vērā visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.

(10) Pēc Komisijas lūguma īpašos 
gadījumos Padomei vajadzētu būt iespējai 
paust savu viedokli par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā, 
finansiālā un starptautiskā līmenī. 
Komisijai būtu jāņem vērā visas nostājas, 
ko Padome paudusi 3 mēnešu laikā pēc 
jautājuma iesniegšanas dienas. Pienācīgi 
pamatotos gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu. Eiropas Parlamentu vajadzētu 
pēc iespējas drīz informēt par Padomē 
pieņemto rezultātu attiecībā uz tai 
iesniegto jautājumu.

Pamatojums

Demokrātijas nodrošināšanas nolūkā ir svarīgi, ka Eiropas Parlaments tiek informēts par 
secinājumiem, ko Padome pieņēmusi attiecībā uz tai iesniegto jautājumu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība 
pārsūdzības komitejas līmenī un jāpublisko 
atsevišķu dalībvalstu pārstāvju balsojums.

(11) Būtu jāpalielina pārredzamība visu 
konsultēšanās un pārbaudes procedūru 
laikā gan komiteju līmenī, gan 
pārsūdzības komitejas līmenī, tostarp 
attiecībā uz informāciju par to, kā balso 
dalībvalstu pārstāvji. Katras dalībvalsts 
balsojums būtu jāpublisko, un tam būtu 
jāpievieno pamatojums, kurā norāda, vai 
balsojums ir “par”, “pret” vai “atturas”.
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Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Lai uzlabotu pārredzamību, labāk 
informētu Savienības iedzīvotājus un 
stiprinātu uzticēšanos Savienības lēmumu 
pieņemšanas procesam, Komisijai un 
dalībvalstīm būtu jāizstrādā kopīgs 
paziņojums par riska novērtējumu, jo 
īpaši attiecībā uz jutīgiem tematiem, kā arī 
Savienības lēmumu pieņemšanas 
procesiem un atbildības sadalījumu starp 
Savienības oficiālajām zinātniskajām 
iestādēm, Savienības aģentūrām un 
iestādēm, kā arī dalībvalstīm.

Pamatojums

Šā priekšlikuma mērķis ir stiprināt Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos ES lēmumu pieņemšanas 
procesam. Šajā nolūkā liela nozīme ir plašām informācijas kampaņām.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī. Šādos gadījumos 
pārsūdzības komiteja sniedz savu atzinumu 
3 mēnešu laikā pēc sākotnējās jautājuma 
iesniegšanas dienas.

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt rīkot, 
tiklīdz iespējams, jaunu pārsūdzības 
komitejas sanāksmi attiecīgajā politiskajā 
līmenī, piemēram, ministru līmenī. Šādos 
gadījumos pārsūdzības komiteja sniedz 
savu atzinumu 3 mēnešu laikā pēc 
sākotnējās jautājuma iesniegšanas dienas.

Komisija ārkārtas un pienācīgi pamatotos 
gadījumos var lemt par šajā punktā 
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noteikto termiņu saīsināšanu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

“3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā 
paustu savu viedokli un sniegtu norādes 
par atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisija ņem vērā 
visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu.

“3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Padome pēc Komisijas 
pieprasījuma var paust savu viedokli par 
atzinuma nesniegšanas plašāku ietekmi, 
tostarp institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisija ņem vērā 
visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 
norādīt īsāku termiņu. Eiropas Parlamentu 
informē pēc iespējas drīz par rezultātu 
attiecībā uz Padomē iesniegto jautājumu.

Pamatojums

Demokrātijas nodrošināšanas nolūkā ir svarīgi, ka Eiropas Parlaments tiek informēts par 
secinājumiem, ko Padome pieņēmusi attiecībā uz tai iesniegto jautājumu.

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) balsošanas rezultātus, tostarp 
pārsūdzības komitejas gadījumā – katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu;  

e) balsošanas rezultātus, kas 
atspoguļo gan komitejās, gan pārsūdzības 
komitejā katras dalībvalsts pārstāvja 
pausto nostāju un kam pievieno 
pamatojumu, kurā norāda, vai balsojums 
ir “par”, “pret” vai “atturas”;
(Šis grozījums attiecas uz visu tekstu, un tā 
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pieņemšanas gadījumā izmaiņas jāizdara 
visā tekstā.)

Pamatojums

Ir vajadzīga lielāka pārredzamība, lai atjaunotu iedzīvotāju uzticēšanos ES lēmumu 
pieņemšanas procesam. Tāpēc ir jāatklāj informācija par balsojumiem komitejās un 
pārsūdzības komitejā, sniedzot paskaidrojumu par dalībvalstu apsvērumiem. Dalībvalstīm 
būtu jāuzņemas sava daļa atbildības.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
11. pants – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

3a) regulas 11. panta pirmo daļu 
aizstāj ar šādu:

Ja pamataktu pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, Eiropas 
Parlaments vai Padome var jebkurā laikā 
darīt zināmu Komisijai savu uzskatu, ka 
īstenošanas akta projekts pārsniedz 
pamataktā paredzētās īstenošanas 
pilnvaras. Šādā gadījumā Komisija 
pārskata īstenošanas akta projektu, ņemot 
vērā izteiktos viedokļus, un informē 
Eiropas Parlamentu un Padomi par to, vai 
tā plāno saglabāt, grozīt vai atsaukt 
īstenošanas akta projektu.

Ja pamataktu pieņem saskaņā ar parasto 
likumdošanas procedūru, Eiropas 
Parlaments vai Padome, kurus abus 
vienlaikus un pēc iespējas drīz informē 
par īstenošanas aktu, var jebkurā laikā 
darīt zināmu Komisijai savu uzskatu, ka 
īstenošanas akta vai pasākuma projekts 
pārsniedz ar tiesību pamataktu piešķirtās 
īstenošanas pilnvaras vai ka tas neatbilst 
Savienības tiesībām no citiem aspektiem. 
Šādā gadījumā Komisija pārskata 
īstenošanas akta projektu, ņemot vērā 
izteiktos viedokļus, un informē Eiropas 
Parlamentu un Padomi par to, vai tā plāno 
saglabāt, grozīt vai atsaukt īstenošanas akta 
projektu.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

Atsauces COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
1.3.2017

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI
1.3.2017

Atzinumu sagatavoja
       Iecelšanas datums

Stanislav Polčák
18.2.2020

Pieņemšanas datums 5.3.2020
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27.4.2020

RŪPNIECĪBAS, PĒTNIECĪBAS UN ENERĢĒTIKAS KOMITEJAS ATZINUMS

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Atzinuma sagatavotāja: Ville Niinistö

ĪSS PAMATOJUMS

Lisabonas līguma 291. pantā ir paredzēts, ka leģislatīvie akti piešķir Komisijai īstenošanas 
pilnvaras, ja ir nepieciešami vienādi īstenošanas nosacījumi. Tas, kā dalībvalstis kontrolē šo 
īstenošanas pilnvaru piemērošanu un saistīto īstenošanas aktu pieņemšanu, ir izklāstīts Regulā 
182/2011, kuras pārskatīšana šeit ierosināta. 

Daudzos gadījumos pastāvošās procedūras darbojas labi. Tomēr ir gadījumi, jo īpaši saskaņā 
ar „pārbaudes procedūru”, kas ir problemātiskāki un raisa jautājumus par atbildību un 
piederības sajūtu attiecībā uz lēmumiem, ko pieņem dalībvalstis, jo īpaši politiski jutīgās 
jomās, piemēram, tādās jomās kā cilvēku, dzīvnieku un augu veselība un drošība.

Saskaņā ar „pārbaudes procedūru”, lai pieņemtu tiesību aktu, ir nepieciešams, lai par 
īstenošanas aktu, ko ierosinājusi Komisija, nobalsotu kvalificēts vairākums. Ja šis vairākums 
netiek sasniegts, Komisija var vērsties pārsūdzības komitejā ar pārsūdzību. Un ja pārsūdzības 
komitejā neizveidojas vairākums ne par labu īstenošanas aktam, ne pret to („atzinuma 
nesniegšanas” situācija), Komisija var pati nolemt aktu pieņemt vai noraidīt. 

Šīs problēmas risināšanai Komisija savā pārskatīšanā ierosina:
 panākt, lai atsevišķo dalībvalstu pārstāvju pārsūdzības komitejā balsošanas nostāja tiktu 

publiskota;
 ieviest papildu pārsūdzības līmeņus ministru līmenī un, iespējams, tālāk nodot lietu 

norādēm Padomes līmenī;
 neieskaitīt „atturējušos” balsis un ieviest jaunu kvorumu, ar kuru piedalās balsošanā 

(vienkāršs dalībvalstu balsu vairākums). 

Atzinuma sagatavotājs pilnībā atbalsta priekšlikumu uzlabot pārredzamību un ierosināt 
turpmākus līdzīgus pasākumus visā procedūrā, tostarp noteikt dalībvalstīm pienākumu sniegt 
pamatojumu attiecībā uz īstenošanas akta pieņemšanu vai noraidīšanu. No otras puses, 
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atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ierosinātie papildu pārsūdzības līmeņi visticamāk nebūs 
lietderīgi, jo pieredze liecina, ka balsojuma rezultāti pārsūdzības komitejās reti atšķiras no 
rezultātiem pastāvīgajās komitejās. Atzinuma sagatavotājs arī stingri iestājas pret 
ierosinātajām izmaiņām kvoruma un balsu skaitīšanas praksē, kas nav pieņemamas no 
demokrātiskā aspekta.

Lai atrisinātu problēmu, kas rodas „atzinuma nesniegšanas” situācijās, tiek ierosināts nošķirt 
lietas atbilstīgi lēmuma jomai un būtībai. Attiecībā uz produktiem un vielām tādās jomās kā 
veselība, dzīvnieki un augi Komisijai tiktu prasīts aizliegt vielu, ja nav kvalificēta balsu 
vairākuma par labu tās atļaušanai. Šī procedūra novērstu to, ka Komisija veic izvēli 
individuālās lietās, un nodrošinātu lielāku tiesisko noteiktību, jo šajā regulā tiktu iestrādāts 
pienākums neatļaut vielu gadījumos, kad nav balsu vairākuma.

Turklāt gadījumos, kas saistīti ar vienu un to pašu pamataktu, sistemātiski ir situācijas, kurās 
dalībvalstis nesniedz atzinumu. Šādos gadījumos būtu jāparedz Komisijai apsvērt iespēju 
pārskatīt pamataktu par minēto punktu.

GROZĪJUMI

Rūpniecības, pētniecības un enerģētikas komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
1.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1a) Eiropas Parlaments ir izveidojis 
īpašu komiteju, kas izskata Savienības 
atļaujas izsniegšanas procedūru attiecībā 
uz pesticīdiem Savienībā, lai konstatētu 
iespējamos interešu konfliktus, kādi var 
pastāvēt apstiprināšanas procedūrā, un 
noskaidro Savienības aģentūru lomu un 
pārbauda, vai tās ir pietiekami 
nokomplektētas ar personālu un to 
finansējuma līmenis ir atbilstīgs, lai tās 
spētu pildīt savas saistības. Galīgais 
ziņojums par tās faktu konstatācijām un 
ieteikumiem, kas ir jāapstiprina, 
Parlamenta deputātiem balsojot 
plenārsēdē, būtu jāņem vērā, lai uzlabotu 
ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 izveidoto 
sistēmu.
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Pamatojums

Eiropas Parlamenta izveidotā īpašā komiteja izskatīs dažas no ļoti specifiskām šā 
priekšlikuma procedūrām. Tās darba rezultāts tādēļ varētu mainīt mūsu pieeju un būtu jāņem 
vērā jau no paša sākuma.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (EK) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 
procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011.

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 
pārbaudes procedūras, konsultēšanās 
procedūras un procedūras aspektiem 
pārsūdzības komitejas līmenī. Šie 
grozījumi ir paredzēti, lai nodrošinātu 
plašāku politisko pārskatatbildību un 
līdzatbildību, jo īpaši no dalībvalstu puses, 
par politiski sensitīviem īstenošanas aktiem 
un vairāk ņemtu vērā piesardzības 
principu, tomēr nemainot juridisko un 
institucionālo atbildību par īstenošanas 
aktiem, kā noteikts Regulā (ES) 
Nr. 182/2011.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē 
pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 
lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 
procedūru netika panākts kvalificēts balsu 

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē 
pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 
lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 
procedūru netika panākts kvalificēts balsu 
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vairākums ne par, ne pret un tādējādi 
atzinums netika sniegts. Vairumā gadījumu 
tas skāra jautājumus saistībā ar ģenētiski 
modificētiem organismiem, ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību un augu 
aizsardzības līdzekļiem.

vairākums ne par, ne pret un tādējādi 
atzinums netika sniegts. Vairumā gadījumu 
tas skāra jautājumus saistībā ar ģenētiski 
modificētiem organismiem, ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību un augu 
aizsardzības līdzekļiem, kas ir jautājumi, 
attiecībā uz kuriem dalībvalstu atzinumi 
un lēmumu pieņemšana ir ārkārtīgi 
svarīgi.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pieredze rāda, ka lielākajā daļā 
gadījumu pārsūdzības komiteja atkārto 
pārbaudes komitejas rezultātu un atzinums 
netiek sniegts. Tādējādi pārsūdzības 
komiteja nav palīdzējusi nodrošināt 
skaidrību par dalībvalstu nostāju.

(4) Pieredze rāda, ka lielākajā daļā 
gadījumu pārsūdzības komiteja atkārto 
pārbaudes komitejas rezultātu un atzinums 
netiek sniegts. Tādējādi pārsūdzības 
komiteja nav palīdzējusi nodrošināt 
skaidrību par dalībvalstu nostāju, un šādas 
neskaidras situācijas savukārt lēmumu 
pieņemšanas procesu attiecībā uz ļoti 
nozīmīgiem jautājumiem Savienībā 
padara lēnāku.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai arī Komisija ir pilnvarota 
pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 
vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 
dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 
būtu pilnībā jāuzņemas atbildība. Tomēr 
tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 
vairākumu, jo cita starpā ievērojams skaits 
dalībvalstu atturas vai nepiedalās 
balsošanā.

(7) Lai arī Komisija pašlaik ir 
pilnvarota pieņemt lēmumus šādos 
gadījumos, ņemot vērā attiecīgo jautājumu 
īpašo sensitivitāti, dalībvalstīm lēmumu 
pieņemšanas procesā būtu jāuzņemas 
lielāka atbildība. Tādēļ ārkārtīgi svarīgi ir 
panākt, lai dalībvalstīm būtu stimuls 
pieņemt precīzu lēmumu — vai nu par, 
vai nu pret — un aktīvi piedalīties 
balsošanas sesijās, vismaz tajās esot klāt. 
Ja īstenošanas akta projekts attiecas uz 
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cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības 
aizsardzību vai drošību, noteicošā nozīme 
būtu jāpiešķir piesardzības principam. 
Kad šādos gadījumos dalībvalstis nespēj 
panākt kvalificētu balsu vairākumu, lai 
atbalstītu priekšlikumu piešķirt atļauju 
attiecībā uz produktu vai vielu, būtu 
jāuzskata, ka atļauja ir atteikta.

Grozījums Nr. 6
Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju 
rīkot turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu 
ministru līmenī, lai nodrošinātu politisku 
diskusiju. Lai būtu iespējams organizēt 
šādu jaunu sanāksmi, būtu jāpagarina 
termiņš pārsūdzības komitejas atzinuma 
sniegšanai.

svītrots

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Būtu jāmaina pārsūdzības 
komitejas balsošanas noteikumi, lai 
samazinātu atzinuma nesniegšanas risku 
un mudinātu dalībvalstu pārstāvjus paust 
skaidru nostāju. Šim nolūkam tikai 
dalībvalstis, kuras piedalās vai ir 
pārstāvētas un kuras neatturas, būtu 
jāuzskata par iesaistītajām dalībvalstīm 
kvalificēta balsu vairākuma 
aprēķināšanai. Lai nodrošinātu, ka 
balsojums ir reprezentatīvs, balsojums 

svītrots
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būtu jāuzskata par derīgu tikai tad, ja 
dalībvalstu vienkāršs vairākums piedalās 
balsojumā pārsūdzības komitejā. Ja 
kvorums nav sasniegts pirms termiņa 
beigām, līdz kuram komitejai jāpieņem 
lēmums, tiks pieņemts, ka komiteja nav 
sniegusi atzinumu, kā tas ir pašlaik.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu 
jāņem vērā visas nostājas, ko Padome 
paudusi 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 
iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu.

svītrots

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība 
pārsūdzības komitejas līmenī un 
jāpublisko atsevišķu dalībvalstu pārstāvju 
balsojums.

(11) Būtu jāpalielina pārredzamība visā 
konsultēšanās, pārbaudes un pārsūdzības 
komitejas procedūrā. Jo īpaši būtu 
jāpublisko atsevišķu dalībvalstu pārstāvju 
balsojums, tostarp viņu balsošanas 
nodomi, ja nenotiek oficiāla balsošana. 
Šīm prasībām būtu jāattiecas uz 
balsošanu pārsūdzības komitejā, 
pārbaudes komitejā un visā konsultēšanās 
procedūrā. Būtu jāpublisko sīkāka 
informācija par ekspertu komiteju 
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sastāvu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1) regulas 3. panta 7. punktam 
pievieno šādu sesto daļu:

svītrots

“Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro 
daļu pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī.  Šādos 
gadījumos pārsūdzības komiteja sniedz 
savu atzinumu 3 mēnešu laikā pēc 
sākotnējās jautājuma iesniegšanas dienas. 
“;

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1. punktā pievieno šādu otro daļu: svītrots
“Tomēr par pārsūdzības komitejas 
iesaistītajiem locekļiem uzskata tikai tos 
pārsūdzības komitejas locekļus, kuri 
piedalās vai ir pārstāvēti balsojumā un 
kuri neatturas no balsošanas. Regulas 5. 
panta 1. punktā minētais balsu vairākums 
ir LESD 238. panta 3. punkta a) 
apakšpunktā noteiktais kvalificētais balsu 
vairākums. Balsojumu uzskata par derīgu 
tikai tad, ja iesaistītie locekļi veido 
dalībvalstu vienkāršu vairākumu.”;
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) iekļauj šādu 3 a. punktu: svītrots
“3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā 
paustu savu viedokli un sniegtu norādes 
par atzinuma nesniegšanas plašāku 
ietekmi, tostarp institucionālā, tiesiskā, 
politiskā un starptautiskā līmenī. Komisija 
ņem vērā visas nostājas, ko Padome 
paudusi 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 
iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu.”;

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu punktu:
“4.a Atkāpjoties no 3. punkta, ja 
pamatakts attiecas uz cilvēku, dzīvnieku 
vai augu veselības aizsardzību vai drošību 
un ja īstenošanas akta projekts ir saistīts 
ar ierosinājumu piešķirt atļauju 
produktam vai vielai, Komisija nepieņem 
īstenošanas akta projektu un tiek 
uzskatīts, ka atļauja ir atteikta, ja ar 5. 
panta 1. punktā paredzēto balsu 
vairākumu nav sniegts pozitīvs 
atzinums.”;
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

-a) panta 1. punkta ievaddaļu aizstāj 
ar šādu:

1. Komisija uztur komitejas darbību 
reģistru, kurā ietver:

“1. Komisija uztur komitejas darbību 
publisku reģistru, kas ir pieejams 
internetā. Šajā publiskajā reģistrā ietver:

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

-aa) panta 1. punkta c) apakšpunktu 
aizstāj ar šādu:

c)  protokolu kopsavilkumus un to 
iestāžu un organizāciju sarakstus, kuru 
darbinieki ir personas, ko norīkojušas 
dalībvalstis to pārstāvēšanai; 

“c) protokolu kopsavilkumus un 
klātesošo personu un to iestāžu un 
organizāciju sarakstus, pie kurām šīs 
personas pieder;

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) balsošanas rezultātus, tostarp 
pārsūdzības komitejas gadījumā – katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu;;

e) balsošanas rezultātus gan 
komitejās, gan pārsūdzības komitejā, 
kuriem pievieno pamatojumu, tostarp 
atturēšanās gadījumos;
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Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) panta 3. punktu svītro;

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -ab apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ab) panta 4. punktu svītro;

Grozījums Nr. 19

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) 5. punktu aizstāj ar šādu: svītrots
“5. Reģistrā tiek publiskotas atsauces 
uz visiem dokumentiem, kas minēti 1. 
punkta a) līdz d), f) un g) apakšpunktā, kā 
arī informācija, kas minēta 1. punkta e) 
un h) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
11. pants – 1.a daļa (jauna)
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) regulas 11. pantam pievieno šādu 
punktu:
„Turklāt, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome uzskata, ka pamataktā Komisijai 
piešķirtās īstenošanas pilnvaras ir 
jāpārskata, tas jebkurā brīdī drīkst aicināt 
Komisiju iesniegt priekšlikumu minētā 
pamatakta grozīšanai.“.

Pamatojums

Ja izrādās, ka pastāv grūtības iegūt pozitīvus atzinumus no dalībvalstīm saistībā ar līdzīgiem 
gadījumiem, iespējams, ir lietderīgi pārskatīt Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras.
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

Atsauces COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Atbildīgā komiteja
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

JURI
1.3.2017

Atzinumu sniedza
       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ITRE
1.3.2017

Atzinuma sagatavoja
       Iecelšanas datums

Ville Niinistö
18.2.2020

Pieņemšanas datums 18.2.2020
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17.6.2020

LAUKSAIMNIECĪBAS UN LAUKU ATTĪSTĪBAS KOMITEJAS ATZINUMS

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 
182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles 
mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Bronis Ropė

ĪSS PAMATOJUMS

Šis atzinuma projekts ir atbilde uz Eiropas Komisijas likumdošanas priekšlikumu grozīt 
noteikumus par „komitoloģijas” procedūru, ar kuru ekspertu komitejas, kurās ir pārstāvēti 
dalībvalstu ministriju eksperti un kuras vada Eiropas Komisijas attiecīgais dienests, izstrādā 
ES sekundāros tiesību aktus, proti, deleģētos un īstenošanas aktus. Deputāti, kas veido 
Parlamentu, savukārt deleģēto aktu gadījumā var to vai nu pieņemt, vai noraidīt, bet nevar tos 
grozīt. Ar šo atzinuma projektu referents cenšas panākt norādīto:

- palielināt demokrātiju un lēmumu demokrātisko leģitimitāti, kuri pieņemti, izmantojot 
komitoloģijas procedūru;

- palielināt pārredzamību visos komitoloģijas procedūras posmos, padarot to atbildīgāku;

- stimulēt dalībvalstis uzņemties lielāku atbildību un kompetenci, īstenojot to lomu;

- nodrošināt, ka svarīgi lēmumi netiktu atstāti nedaudzu dalībvalstu kompetencē, kas tā būtu 
gadījumā, ja atturēšanās netiktu ņemtas vērā, kā ierosināts Komisijas priekšlikumā.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:
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Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 
procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011.

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 
procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī, kuras darbība ir 
neapmierinoša. Šie grozījumi ir paredzēti, 
lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, jo 
īpaši attiecībā uz dzīvnieku veselību un 
labturību, pārtikas nekaitīgumu, vides 
aizsardzību un klimata pārmaiņām un lai 
ņemtu vērā piesardzības principu, tomēr 
nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011. Šiem 
grozījumiem būtu jāļauj riska 
novērtēšanā un lēmumu pieņemšanas 
procesā saglabāt uz zinātnes atziņām 
balstītu pieeju.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pieredze rāda, ka lielākajā daļā 
gadījumu pārsūdzības komiteja atkārto 
pārbaudes komitejas rezultātu un atzinums 
netiek sniegts. Tādējādi pārsūdzības 
komiteja nav palīdzējusi nodrošināt 
skaidrību par dalībvalstu nostāju.

(4) Pieredze rāda, ka lielākajā daļā 
gadījumu pārsūdzības komiteja atkārto 
pārbaudes komitejas rezultātu un atzinums 
netiek sniegts. Tādējādi pārsūdzības 
komiteja nav izpildījusi savu pienākumu 
nodrošināt skaidrību par dalībvalstu 
nostāju, lēmuma pieņemšanu daudzos 
gadījumos līdz ar to atstājot Komisijas 
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ziņā.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Regula (ES) Nr. 182/2011 paredz, 
ka Komisija šādos gadījumos var pieņemt 
īstenošanas akta projektu, tādējādi dodot 
Komisijai rīcības brīvību.

(5) Regula (ES) Nr. 182/2011 paredz, 
ka Komisija šādos gadījumos nolūkā 
nodrošināt tiesību aktu efektīvu 
īstenošanu var pieņemt īstenošanas akta 
projektu, tādējādi dodot Komisijai rīcības 
brīvību.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 
ievērojami samazināta gadījumos, kas 
saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 
vai vielām, piemēram, attiecībā uz 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, jo 
Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 
saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 
lēmuma pieņemšanas.

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 
ievērojami samazināta gadījumos, kas 
saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 
vai vielām, piemēram, attiecībā uz 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, jo 
Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 
saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 
lēmuma pieņemšanas. Eiropas Ombuds 
savā lēmumā lietā 1582/2014 ir norādījis, 
ka Komisijai ir jāievēro spēkā esošās 
tiesību normas attiecībā uz termiņiem, kas 
noteikti ģenētiski modificētu organismu 
atļaušanai.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai arī Komisija ir pilnvarota (7) Lai arī Komisija ir pilnvarota 
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pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 
vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 
dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 
būtu pilnībā jāuzņemas atbildība. Tomēr 
tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 
vairākumu, jo cita starpā ievērojams skaits 
dalībvalstu atturas vai nepiedalās 
balsošanā.

pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 
vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 
dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 
būtu pilnībā jāuzņemas atbildība. Tomēr 
tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 
vairākumu.

Pamatojums

Kad pēc Komisijas priekšlikuma publicēšanas notika balsošana par priekšlikumu, ievērojams 
skaits locekļu balsojumā atturējās vai nebija klāt. Kopš 2019. gada sākuma situācija ir 
ievērojami mainījusies.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju 
rīkot turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 
līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 
Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 
sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 
pārsūdzības komitejas atzinuma 
sniegšanai.

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, rīkojot tās sanāksmes 
ministru līmenī, lai nodrošinātu politisku 
diskusiju.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8a) Riska novērtētājiem būtu jāņem 
vērā produktu atļauju sociāli ekonomiskā 
analīze, jo jebkādi grozījumi, kas 
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ierosināti pārsūdzības komitejas 
balsojuma laikā, var aizkavēt lēmumu 
pieņemšanas procesu, jo īpaši ļoti 
sensitīvās lietās.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Būtu jāmaina pārsūdzības 
komitejas balsošanas noteikumi, lai 
samazinātu atzinuma nesniegšanas risku 
un mudinātu dalībvalstu pārstāvjus paust 
skaidru nostāju. Šim nolūkam tikai 
dalībvalstis, kuras piedalās vai ir 
pārstāvētas un kuras neatturas, būtu 
jāuzskata par iesaistītajām dalībvalstīm 
kvalificēta balsu vairākuma 
aprēķināšanai. Lai nodrošinātu, ka 
balsojums ir reprezentatīvs, balsojums 
būtu jāuzskata par derīgu tikai tad, ja 
dalībvalstu vienkāršs vairākums piedalās 
balsojumā pārsūdzības komitejā. Ja 
kvorums nav sasniegts pirms termiņa 
beigām, līdz kuram komitejai jāpieņem 
lēmums, tiks pieņemts, ka komiteja nav 
sniegusi atzinumu, kā tas ir pašlaik.

svītrots

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu 
jāņem vērā visas nostājas, ko Padome 
paudusi 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 

svītrots



PE646.995v02-00 54/74 RR\1215546LV.docx

LV

iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība 
pārsūdzības komitejas līmenī un 
jāpublisko atsevišķu dalībvalstu pārstāvju 
balsojums.

(11) Būtu jāpalielina pārredzamība visa 
procesa gaitā, tostarp arī attiecībā uz 
publiski pieejamu informāciju par 
dalībvalstu pārstāvju balsojumu. Būtu 
jāpublisko nozīmīgi iemesli atsevišķu 
dalībvalstu pārstāvju balsojumam. Būtu 
jāsniedz detalizēta informācija, tostarp 
par sastāvu un dalību komitejās, par 
pārstāvētajām dalībvalstu iestādēm, par 
sanāksmju darba kārtību un 
apspriežamajiem dokumentiem un 
tekstiem.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – -1. punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 1. daļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-1) regulas 3. panta 7. punkta 1. daļu 
groza šādi:

(7) Attiecīgā gadījumā kontroles 
mehānisms paredz iespēju vērsties 
pārsūdzības komitejā.

“ (7) Attiecīgā gadījumā kontroles 
mehānisms paredz iespēju vērsties 
pārsūdzības komitejā ministru līmenī;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Grozījums Nr. 12
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 6. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(1) regulas 3. panta 7. punktam 
pievieno šādu sesto daļu: 

svītrots

“Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro 
daļu pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī. Šādos 
gadījumos pārsūdzības komiteja sniedz 
savu atzinumu 3 mēnešu laikā pēc 
sākotnējās jautājuma iesniegšanas 
dienas.”

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 1. punkts – 2. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) panta 1. punktam pievieno šādu 
otro daļu:

svītrots

“Tomēr par pārsūdzības komitejas 
iesaistītajiem locekļiem uzskata tikai tos 
pārsūdzības komitejas locekļus, kuri 
piedalās vai ir pārstāvēti balsojumā un 
kuri neatturas no balsošanas. Regulas 5. 
panta 1. punktā minētais balsu vairākums 
ir LESD 238. panta 3. punkta a) 
apakšpunktā noteiktais kvalificētais balsu 
vairākums. Balsojumu uzskata par derīgu 
tikai tad, ja iesaistītie locekļi veido 
dalībvalstu vienkāršu vairākumu.” 

Grozījums Nr. 14
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) iekļauj šādu 3.a punktu: svītrots
“3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā 
paustu savu viedokli un sniegtu norādes 
par atzinuma nesniegšanas plašāku 
ietekmi, tostarp institucionālā, tiesiskā, 
politiskā un starptautiskā līmenī. Komisija 
ņem vērā visas nostājas, ko Padome 
paudusi 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 
iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu.”

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) iekļauj šādu punktu:
“4.a Atkāpjoties no 3. punkta, ja nav 
sniegts atzinums, neraugoties uz to, ka ir 
pozitīvs riska novērtējums, kurā 
apstiprināts, ka produkts, kam lūdz 
piešķirt atļauju, ir vismaz tikpat drošs kā 
salīdzināms produkts vai viela, kas jau ir 
tirgū, Komisija pieņem īstenošanas akta 
projektu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr)

Grozījums Nr. 16
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Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-a) pirmo daļu groza šādi:
1. Komisija uztur komitejas darbību 
reģistru, kurā ietver:

“1. Komisija uztur komitejas darbību 
publisku reģistru, kurā ietver:”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – aa apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

(-aa) panta 1. punkta b) apakšpunktu 
groza šādi:

(b) komiteju sanāksmju darba kārtību; “(b) komitejas sanāksmju darba kārtību, 
tostarp lēmumu projektu tekstu un 
dokumentus, kas tiek apspriesti;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/LV/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) balsošanas rezultātus, tostarp 
pārsūdzības komitejas gadījumā – katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu;

(e) balsošanas dalībnieku sarakstu, 
balsošanas rezultātus, katras dalībvalsts 
balsojuma vai atturēšanās skaidrojumu, 
kā arī jebkuras prombūtnes iemeslu;
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ATZINUMU SNIEDZOŠĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts Normas un vispārīgi principi par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 
kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu

Atsauces COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)
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KONSTITUCIONĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS ATZINUMS

Juridiskajai komitejai

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka 
normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz 
Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu
(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

Atzinuma sagatavotājs: Pascal Durand

PA_Legam

ĪSS PAMATOJUMS

Starptautiskās tirdzniecības komiteja šo atzinumu saistībā ar Juridiskā komitejas ziņojumu 
pieņēma 2018. gada 24. maijā. Tomēr Juridiskā komiteja iepriekšējā Eiropas Parlamenta 
sasaukuma laikā nepabeidza ar šo priekšlikumu saistīto darbu. Parlaments 2019. gada 21. 
oktobrī saskaņā ar Reglamenta 240. pantu nolēma atsākt darbu pie šī priekšlikuma. Tādēļ 
Konstitucionālo jautājumu komiteja atkārtoti iesniedz Juridiskajai komitejai turpmāk 
izklāstīto atzinumu.

GROZĪJUMI

Konstitucionālo jautājumu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Juridisko komiteju ņemt 
vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šai sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz konkrētiem 

(2) Ar Regulu (ES) Nr. 182/2011 
izveidotā sistēma praksē kopumā darbojas 
labi un nodrošina atbilstīgu institucionālo 
līdzsvaru attiecībā uz Komisijas un citu 
iesaistīto dalībnieku uzdevumiem. Tāpēc 
šis nav piemērotākais laiks, lai uzsāktu 
sistēmas būtisku reformu. Tāpēc šai 
sistēmai būtu jāturpina darboties bez 
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procedūras aspektiem pārsūdzības 
komitejas līmenī. Šie grozījumi ir 
paredzēti, lai nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011.

izmaiņām, izņemot dažus mērķtiecīgus 
grozījumus attiecībā uz procedūru 
pārredzamību un konkrētiem procedūras 
aspektiem pārsūdzības komitejas līmenī. 
Šie grozījumi attiecas uz nedaudzām 
pārbaudes procedūrām un ir paredzēti, lai 
nodrošinātu plašāku politisko 
pārskatatbildību un līdzatbildību par 
politiski sensitīviem īstenošanas aktiem, 
tomēr nemainot juridisko un institucionālo 
atbildību par īstenošanas aktiem, kā 
noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē 
pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 
lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 
procedūru netika panākts kvalificēts balsu 
vairākums ne par, ne pret un tādējādi 
atzinums netika sniegts. Vairumā 
gadījumu tas skāra jautājumus saistībā ar 
ģenētiski modificētiem organismiem, 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību un 
augu aizsardzības līdzekļiem.

(3) Vairākos konkrētos gadījumos 
Regulā (ES) Nr. 182/2011 ir paredzēta 
vēršanās pārsūdzības komitejā. Praksē, jo 
īpaši saistībā ar ģenētiski modificētiem 
organismiem, ģenētiski modificētu pārtiku 
un barību un augu aizsardzības līdzekļiem, 
pārsūdzības komitejai ir bijis jāizskata 
lietas, kad komitejā saistībā ar pārbaudes 
procedūru netika panākts kvalificēts balsu 
vairākums ne par, ne pret un tādējādi 
atzinums netika sniegts. Tādējādi ļoti 
mazu procentuālo daļu veido gadījumi, uz 
kuriem attiecas minētā pārbaudes 
procedūra.

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
6. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tomēr šī rīcības brīvība ir 
ievērojami samazināta gadījumos, kas 
saistīti ar atļauju piešķiršanu produktiem 
vai vielām, piemēram, attiecībā uz 
ģenētiski modificētu pārtiku un barību, jo 
Komisijai ir pienākums pieņemt lēmumu 

(6) Tomēr gadījumos, kas saistīti ar 
atļauju piešķiršanu produktiem vai vielām, 
piemēram, attiecībā uz ģenētiski 
modificētu pārtiku un barību, Komisijai ir 
pienākums pieņemt lēmumu saprātīgā 
termiņā un tā nevar atturēties no lēmuma 
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saprātīgā termiņā un tā nevar atturēties no 
lēmuma pieņemšanas.

pieņemšanas.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
7. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7) Lai arī Komisija ir pilnvarota 
pieņemt lēmumus šādos gadījumos, ņemot 
vērā attiecīgo jautājumu īpašo sensitivitāti, 
dalībvalstīm lēmumu pieņemšanas procesā 
būtu pilnībā jāuzņemas atbildība. Tomēr 
tas neattiecas uz gadījumiem, kad 
dalībvalstis nespēj panākt kvalificētu balsu 
vairākumu, jo cita starpā ievērojams skaits 
dalībvalstu atturas vai nepiedalās 
balsošanā.

(7) Lai arī Komisijas kompetencē 
pašlaik ir pieņemt lēmumus šādos 
gadījumos, ņemot vērā attiecīgo jautājumu 
īpašo sensitivitāti, dalībvalstīm lēmumu 
pieņemšanas procesā būtu jāuzņemas 
lielāka atbildība.  Ja akts attiecas uz 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselības 
aizsardzību vai drošību un kad šādos 
gadījumos dalībvalstis nespēj panākt 
kvalificētu balsu vairākumu, lai atbalstītu 
priekšlikumu piešķirt atļauju attiecībā uz 
produktu vai vielu, būtu jāuzskata, ka 
atļaujas piešķiršana ir noraidīta. 

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Lai palielinātu pārsūdzības 
komitejas pievienoto vērtību, būtu 
jāpastiprina tās loma, paredzot iespēju 
rīkot turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes, ja nav sniegts atzinums. 
Pienācīgs pārstāvības līmenis pārsūdzības 
komitejas papildu sanāksmē būtu ministru 
līmenī, lai nodrošinātu politisku diskusiju. 
Lai būtu iespējams organizēt šādu jaunu 
sanāksmi, būtu jāpagarina termiņš 
pārsūdzības komitejas atzinuma sniegšanai.

(8) Pārsūdzības komitejas loma būtu 
jāpastiprina, paredzot iespēju rīkot 
turpmākas pārsūdzības komitejas 
sanāksmes vienmēr, kad nav sniegts 
atzinums. Priekšroka būtu dodama 
pienācīgam pārstāvības līmenim 
pārsūdzības komitejas papildu sanāksmē 
ministru līmenī, lai nodrošinātu politisku 
diskusiju. Lai būtu iespējams organizēt 
šādu jaunu sanāksmi, būtu jāpagarina 
termiņš pārsūdzības komitejas atzinuma 
sniegšanai.
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Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Būtu jāmaina pārsūdzības 
komitejas balsošanas noteikumi, lai 
samazinātu atzinuma nesniegšanas risku 
un mudinātu dalībvalstu pārstāvjus paust 
skaidru nostāju. Šim nolūkam tikai 
dalībvalstis, kuras piedalās vai ir 
pārstāvētas un kuras neatturas, būtu 
jāuzskata par iesaistītajām dalībvalstīm 
kvalificēta balsu vairākuma 
aprēķināšanai. Lai nodrošinātu, ka 
balsojums ir reprezentatīvs, balsojums 
būtu jāuzskata par derīgu tikai tad, ja 
dalībvalstu vienkāršs vairākums piedalās 
balsojumā pārsūdzības komitejā. Ja 
kvorums nav sasniegts pirms termiņa 
beigām, līdz kuram komitejai jāpieņem 
lēmums, tiks pieņemts, ka komiteja nav 
sniegusi atzinumu, kā tas ir pašlaik.

svītrots

Pamatojums

Šķiet, ka balsošanas noteikumi tika izmainīti, lai panāktu konkrētus statistikas rezultātus, 
nevis palielinātu dalībvalstu atbildību. Dalībvalstu pārstāvjiem var būt pamatoti iemesli 
atturēties balsošanas laikā.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Komisijai vajadzētu būt iespējai 
īpašos gadījumos lūgt Padomi paust savu 
viedokli un sniegt norādes par atzinuma 
nesniegšanas plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā un 
starptautiskā līmenī. Komisijai būtu jāņem 
vērā visas nostājas, ko Padome paudusi 3 
mēnešu laikā pēc jautājuma iesniegšanas 
dienas. Pienācīgi pamatotos gadījumos 
Komisija jautājuma iesniegšanas brīdī var 

(10) Pēc Komisijas pieprasījuma īpašos 
gadījumos Eiropas Parlaments un 
Padome var nolemt paust savu viedokli 
par balsošanas pārsūdzības komitejā 
rezultāta plašāku ietekmi, tostarp 
institucionālā, tiesiskā, politiskā, 
finansiālā un starptautiskā līmenī. Šādos 
gadījumos šie viedokļi būtu jādara zināmi 
3 mēnešu laikā.
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norādīt īsāku termiņu.

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
11. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11) Būtu jāpalielina dalībvalstu 
pārstāvju balsojuma pārredzamība 
pārsūdzības komitejas līmenī un jāpublisko 
atsevišķu dalībvalstu pārstāvju balsojums.

(11) Visā likumdošanas procesā būtu 
jāpalielina pārredzamība. Īpaši būtu 
jāpublisko atsevišķu dalībvalstu pārstāvju 
balsojums. Ja pamatakts attiecas uz 
cilvēku, dzīvnieku vai augu veselību vai 
drošību un ja īstenošanas akta projekts, 
kurš paredzēts pamataktā, ir saistīts ar 
ierosinājumu piešķirt atļauju attiecībā uz 
produktu vai vielu, katram dalībvalsts 
pārstāvim būtu jāsniedz pamatoti šo 
balsojumu iemesli. Būtu jāsniedz arī 
sīkāka informācija par komiteju sastāvu.

Pamatojums

Visā likumdošanas procesā būtu jāpalielina pārredzamība. Turklāt būtu jāsniedz pamatoti 
konkrētu balsojumu iemesli, lai panāktu argumentētu lēmumu pieņemšanas procesu nolūkā 
palielināt dalībvalstu politisko atbildību un ņemt vērā iespējamas prasības tiesā.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
11.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11a) Ja pamatakta īstenošanas gaitā 
rodas ilgstošas grūtības, būtu jāapsver 
attiecīgajā pamataktā Komisijai piešķirto 
īstenošanas pilnvaru pārskatīšana.

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 1. punkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
3. pants – 7. punkts – 6. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums, priekšsēdētājs var nolemt par 
pārsūdzības komitejas jaunas sanāksmes 
rīkošanu ministru līmenī. Šādos gadījumos 
pārsūdzības komiteja sniedz savu atzinumu 
3 mēnešu laikā pēc sākotnējās jautājuma 
iesniegšanas dienas.

Ja saskaņā ar 6. panta 3. punkta otro daļu 
pārsūdzības komitejā netiek sniegts 
atzinums vai ja ar 6. panta 4.a punktā 
paredzēto balsu vairākumu pārsūdzības 
komitejā nav sniegts pozitīvs atzinums, 
priekšsēdētājs var nolemt par pārsūdzības 
komitejas jaunas sanāksmes rīkošanu, 
dodot priekšroku ministru līmenim. Šādos 
gadījumos pārsūdzības komiteja sniedz 
savu atzinumu 3 mēnešu laikā pēc 
sākotnējās jautājuma iesniegšanas dienas.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) 1. punktā pievieno šādu otro daļu: svītrots
“Tomēr par pārsūdzības komitejas 
iesaistītajiem locekļiem uzskata tikai tos 
pārsūdzības komitejas locekļus, kuri 
piedalās vai ir pārstāvēti balsojumā un 
kuri neatturas no balsošanas. Regulas 5. 
panta 1. punktā minētais balsu vairākums 
ir LESD 238. panta 3. punkta a) 
apakšpunktā noteiktais kvalificētais balsu 
vairākums. Balsojumu uzskata par derīgu 
tikai tad, ja iesaistītie locekļi veido 
dalībvalstu vienkāršu vairākumu.”

Pamatojums

Šķiet, ka balsošanas noteikumi tika izmainīti, lai panāktu konkrētus statistikas rezultātus, 
nevis palielinātu dalībvalstu atbildību. Dalībvalstu pārstāvjiem var būt pamatoti iemesli 
atturēties balsošanas laikā.
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 3.a punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ja pārsūdzības komitejā netiek 
sniegts atzinums, Komisija var nodot lietu 
Padomei atzinuma sniegšanai, lai tā 
paustu savu viedokli un sniegtu norādes 
par atzinuma nesniegšanas plašāku 
ietekmi, tostarp institucionālā, tiesiskā, 
politiskā un starptautiskā līmenī. Komisija 
ņem vērā visas nostājas, ko Padome 
paudusi 3 mēnešu laikā pēc jautājuma 
iesniegšanas dienas. Pienācīgi pamatotos 
gadījumos Komisija jautājuma 
iesniegšanas brīdī var norādīt īsāku 
termiņu.

3.a Ja pārsūdzības komiteja nav 
sniegusi atzinums, Komisija var lūgt 
Eiropas Parlamentu un Padomi paust 
savu viedokli par balsošanas pārsūdzības 
komitejā rezultāta plašāku ietekmi.  Šādai 
viedokļu paušanai ir jānotiek trīs mēnešu 
laikā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 2. punkts – ba apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
6. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) iekļauj šādu punktu:
“4.a Atkāpjoties no 3. punkta, ja 
pamatakts attiecas uz cilvēku, dzīvnieku 
vai augu veselību vai drošību un ja 
īstenošanas akta projekts, kurš paredzēts 
pamataktā, ir saistīts ar ierosinājumu 
piešķirt atļauju attiecībā uz produktu vai 
vielu, Komisija nepieņem īstenošanas akta 
projektu un tiek uzskatīts, ka atļaujas 
sniegšana ir noraidīta, ja ar 6. panta 1. 
punktā paredzēto balsu vairākumu nav 
sniegts pozitīvs atzinums. Tas neskar 
Komisijas tiesības iesniegt priekšlikumu 
ar grozītu īstenošanas akta projektu par to 
pašu priekšmetu.”
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Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – -a apakšpunkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Spēkā esošais teksts Grozījums

- a) 1. punkta c) apakšpunktu aizstāj 
ar šādu:

c) protokolu kopsavilkumus un to 
iestāžu un organizāciju sarakstus, kuru 
darbinieki ir personas, ko norīkojušas 
dalībvalstis to pārstāvēšanai; 

“c) protokolu kopsavilkumus un 
klātesošo personu un to iestāžu un 
organizāciju sarakstus, kurām šīs personas 
pieder;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Pamatojums

Visā likumdošanas procesā būtu jāpalielina pārredzamība. Būtu jāsniedz sīkāka informācija 
par komiteju sastāvu.

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – a apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) balsošanas rezultātus, tostarp 
pārsūdzības komitejas gadījumā – katras 
dalībvalsts pārstāvja balsojumu;

e) balsošanas rezultātus, sadalījumā 
par katru dalībvalsts pārstāvi atsevišķi, kā 
arī kopsavilkumu par katras dalībvalsts 
pārstāvja sniegtiem pamatotiem sava 
balsojuma iemesliem, ja pamatakts 
attiecas uz cilvēku, dzīvnieku vai augu 
veselību vai drošību un ja īstenošanas 
akta projekts, kurš paredzēts pamataktā, ir 
saistīts ar ierosinājumu piešķirt atļauju 
produktam vai vielai;

Pamatojums

Pārredzamība būtu jāpalielina arī pastāvīgās komitejas līmenī. Turklāt būtu jāsniedz 
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pamatoti balsojumu iemesli, lai panāktu argumentētu lēmumu pieņemšanas procesu nolūkā 
palielināt dalībvalstu politisko atbildību un ņemt vērā iespējamas prasības tiesā.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3. punkts – b apakšpunkts
Regula (ES) Nr. 182/2011
10. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Reģistrā tiek publiskotas atsauces 
uz visiem dokumentiem, kas minēti 1. 
punkta a) līdz d), f) un g) apakšpunktā, kā 
arī informācija, kas minēta 1. punkta e) 
un h) apakšpunktā.

5. Reģistrā tiek publiskoti visi 
dokumenti un informācija, kas ir minēti 1. 
punkta a)  līdz h) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 17

Regulas priekšlikums
1. pants – 1. daļa – 3.a punkts (jauns)
Regula (ES) Nr. 182/2011
11. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a) Regulas 11. pantam pievieno šādu 
daļu:
„Turklāt, ja Eiropas Parlaments vai 
Padome uzskata, ka pamataktā Komisijai 
piešķirtās īstenošanas pilnvaras ir 
jāpārskata, tas jebkurā brīdī drīkst aicināt 
Komisiju iesniegt priekšlikumu minētā 
pamatakta grozīšanai.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Pamatojums

Ja šķiet, ka pastāv grūtības iegūt pozitīvus atzinumus no dalībvalstīm saistībā ar līdzīgiem 
gadījumiem, iespējams, ir lietderīgi pārskatīt Komisijai piešķirtās īstenošanas pilnvaras.

Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šo regulu nepiemēro nepabeigtajām 
procedūrām, par kurām pārsūdzības 
komiteja jau ir sniegusi atzinumu šīs 
regulas spēkā stāšanās dienā.

Šo regulu sāk piemērot attiecībā uz 
procedūrām, kuras ir uzsāktas pēc regulas 
spēkā stāšanās dienas.
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