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ĪSS PAMATOJUMS

Tarifa kvota ir svarīgs instruments, ar ko pārvaldīt un kontrolēt ārējo konkurenci Eiropas 
Savienības lauksaimniecības pārtikas ražošanas nozarei. Ierobežojot importu iepriekš 
noteiktas kvotas apmērā un nosakot nepievilcīgu ārpuskvotas tarifa līmeni, sensitīvas vai 
neaizsargātas iekšzemes nozares tiek aizsargātas pret netaisnīgu konkurenci. Šo instrumentu 
bieži izmanto gan PTO daudzpusējā sistēmā, gan brīvās tirdzniecības nolīgumu divpusējā 
sistēmā.

Gadu gaitā vairākas Eiropas Savienības tarifa kvotas PTO ir palielinājušās, tādējādi jo īpaši 
atspoguļojot kompensācijas, kas izmaksātas saistībā ar ES paplašināšanos vai tirdzniecības 
strīdu atrisināšanu (piemēram, attiecībā uz hormoniem liellopu gaļā vai saldētiem atkaulotiem 
vistas gaļas izcirtņiem). Gaidāmā Apvienotās Karalistes (AK) izstāšanās no ES liek pārskatīt 
visu PTO tarifa kvotu sarakstu, kas attiecas uz ES un AK, lai ņemtu vērā abu pušu tarifa 
kvotu faktisko izmantojumu. Ja tas netiks izdarīts saskaņā ar skaidru un objektīvu metodiku, 
var tikt pārpludināti tirgi, rasties novirzes iekšzemes produktu tirdzniecības plūsmās un galu 
galā var tikt ietekmētas cenas, ko primārais ražotājs saņem par saviem produktiem.

Nav brīnums, ka ES sarakstā, ko veido 87 tarifa kvotas, dominē lauksaimniecības produkti un 
trīs lielākās kvotas attiecas uz gaļu, graudaugiem un piena produktiem. Tas liecina par šo un 
citu lauksaimniecības nozaru jūtīgumu pret konkurenci, kā arī par to, ka ar pašreizējo regulu 
pārdale ir jāveic taisnīgi un precīzi.

Attiecībā uz sadalījumu Eiropas Komisijas priekšlikumā ir ievērota metodika, par ko kopīgi 
vienojās ES un AK, raugoties uz katras konkrētās kvotas izmantojuma daļu. Atzinuma 
sagatavotājs piekrīt, ka tarifa kvotu sadale, pamatojoties uz katras puses importa daļas 
aprēķinu atsauces periodā no 2013. līdz 2015. gadam, ir loģisks un objektīvi taisnīgs veids, kā 
risināt pašreizējo situāciju. Neveicot būtiskas izmaiņas metodikā, atzinuma sagatavotājs 
ierosina grozījumu, ar kuru tiktu uzsvērts, ka izmantojuma daļa tiek piemērota visam sarakstā 
iekļautās tarifa kvotas apjomam neatkarīgi no eventuālas nepilnīgas izpildes.

Piemērojot šo metodiku, Komisija ierosina sākt procedūru saskaņā ar 1994. gada Vispārējās 
vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu, iesaistoties sarunās ar PTO locekļiem, 
kuri ir galvenie piegādātāji, kuri ir īpaši ieinteresēti atkārtotās sarunās vai kuriem ir sākotnējās 
sarunu tiesības. Saistībā ar šo procesu atzinuma sagatavotājs uzskata, ka ārkārtīgi būtiski ir 
uzsvērt, ka sarunu pilnvarojums nekādā gadījumā nedod tiesības mainīt vispārīgos 
noteikumus attiecībā uz piekļuvi vai palielināt kopējos apjomus. Tam, protams, vajadzētu 
ietvert prasību saglabāt pašreizējo līdzsvaru, piemēram, gadījumos, kad ir atļauta ierobežota 
nodošana starp augstas kvalitātes liellopu un teļa gaļas (HQBV) shēmu un autonomo liellopu 
gaļas kvotu (ABQ).

Atzinuma sagatavotājs atzīst, ka šo sarunu raksturs un neskaidrība saistībā ar Apvienotās 
Karalistes izstāšanās faktisko dienu un nosacījumiem nozīmē, ka var nākties mainīt pielikumā 
norādīto koncesiju sadalījumu.

Dažos gadījumos to, protams, nāksies darīt. Ja netiks rasts cits risinājums saistībā ar 
apņemšanos nepieļaut stingru robežu Īrijas salā, Apvienotā Karaliste un ES ir vienojušās, ka 
Ziemeļīrija arī turpmāk pilnībā iekļausies ES vienotajā tirgū un muitas savienībā — tas ir t. s. 
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galējais noregulējuma priekšlikums (Backstop Proposal). Tādā gadījumā būs pilnībā jāpārdala 
regulas pielikumā minētās tarifa kvotas, lai ņemtu vērā preces, kas ir licencētas vai tiek 
ievestas Ziemeļīrijā.

Pārdales vajadzībām var nākties arī veidot jaunu datu kopumu gadījumos, kad, piemēram, 
SFS pasākumi 2013.–2015. gada atsauces periodā ir izraisījuši traucējumus tirdzniecībā ar 
konkrētu PTO partneri, kas nozīmē, ka informācija īsti neatbilst realitātei.

Visbeidzot, atsevišķos gadījumos, kad AK tarifa kvotu izmantojuma daļa ir ļoti maza, kvotu 
sadalījums saskaņā ar ierosināto metodiku novedīs pie vēl mazākas tarifa kvotas, pret kuru 
PTO partneri varētu iebilst, norādot, ka tā nav pietiekama, lai pamatotu atsevišķu sūtījumu.

Atzinuma sagatavotājs uzskata, ka visām iepriekš minētajām situācijām atbilstoši grozījumi 
būs saistīti ar politiskiem lēmumiem, kuri var ietekmēt ļoti sensitīvas lauksaimniecības 
nozares.

Šo iemeslu dēļ Eiropas Komisijai nevajadzētu būt neierobežotai rīcības brīvībai grozīt tarifa 
kvotu sadalījumu bez pienākuma prasīt Parlamenta piekrišanu, kā paredzēts Līgumos. Šajos 
gadījumos ir jāievēro pilnīga pārredzamība un jāveic likumdošanas pārbaude. Komisijai 
vajadzētu būt pilnvarotai pieņemt deleģētos aktus tikai tad, ja ir noslēgts starptautisks 
nolīgums, jo tad Parlamenta piekrišana būs nepieciešama jebkurā gadījumā. Attiecībā uz 
visiem citiem sadalījumu ietekmējošiem grozījumiem atzinuma sagatavotājs uzstāj, ka 
Komisijai ir jāiesniedz tiesību akta priekšlikums Eiropas Parlamentam un Padomei saskaņā ar 
Līgumos noteikto procedūru.

GROZĪJUMI

Lauksaimniecības un lauku attīstības komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Starptautiskās 
tirdzniecības komiteju ņemt vērā šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes 
un Savienības attiecības ar trešām 
personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO), kuras sākotnējās 
locekles tās ir.

2. Apvienotās Karalistes izstāšanās no 
Savienības ietekmēs Apvienotās Karalistes 
un Savienības attiecības ar trešām 
personām, jo īpaši Pasaules Tirdzniecības 
organizācijā (PTO), kuras sākotnējās 
locekles tās ir. Ņemot vērā, ka šis process 
notiks vienlaikus ar sarunām par DFS, un 
ņemot vērā lauksaimniecības nozares 
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īpatsvaru DFS, tas varētu lielā mērā 
pakļaut šo nozari riskam, tādēļ minēto 
sarunu gaitā būs vajadzīga zināma 
piesardzība.

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Būtu jāatceras, ka saistībā ar 
1947. gadā Ženēvā parakstīto Vispārējo 
vienošanos par tarifiem un tirdzniecību 
(VVTT) un 1994. gadā Marrākešā 
parakstīto Līgumu par Pasaules 
Tirdzniecības organizācijas (PTO) 
izveidošanu Savienība un tās dalībvalstis 
rīkojas saskaņā ar Līguma par Eiropas 
Savienības darbību (5.2.2.) 207. pantu 
(kopējā tirdzniecības politika), 217. un 
218. pantu (starptautiskie nolīgumi).

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums
4. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir 
daļa no Savienības koncesijām un 
saistībām, PTO noteikumi paredz, ka 
sadalīšanai jānotiek saskaņā ar 1994. gada 
Vispārējās vienošanās par tarifiem un
tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXVIII 
pantu. Tāpēc Savienība pēc sagatavošanas 
saziņas pabeigšanas iesaistīsies sarunās ar 
PTO locekļiem, kuriem ir galvenās vai 
būtiskas piegādes intereses vai kuriem ir 
sākotnējās sarunu tiesības attiecībā uz katru 
no šīm tarifa kvotām.

(4) Lai sadalītu tarifa kvotas, kas ir 
daļa no Savienības koncesijām un 
saistībām, PTO noteikumi paredz, ka 
sadalīšanai jānotiek saskaņā ar 1994. gada 
Vispārējās vienošanās par tarifiem un 
tirdzniecību (1994. gada VVTT) XXVIII 
pantu. Tāpēc Savienība pēc sagatavošanas 
saziņas pabeigšanas iesaistīsies sarunās ar 
PTO locekļiem, kuriem ir galvenās vai 
būtiskas piegādes intereses vai kuriem ir 
sākotnējās sarunu tiesības attiecībā uz katru 
no šīm tarifa kvotām. Minēto sarunu 
tvērums būtu jāierobežo, un tām nekādā 
gadījumā nevajadzētu ietvert nosacījumu 
maiņu nedz vispārīgajos noteikumos par 
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produktu piekļuvi Savienības tirgum, nedz
produktu piekļuves apjomā.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums
5. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(5) Tomēr, ņemot vērā laika 
ierobežojumus, ko šim procesam uzliek 
sarunas par Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no Savienības, ir iespējams, ka 
līdz dienai, kad Savienības PTO preču 
tirdzniecības koncesiju un saistību saraksts 
pārstāj būt piemērojams Apvienotajai 
Karalistei, nolīgumi ar visiem attiecīgajiem 
PTO locekļiem attiecībā uz visām tarifa 
kvotām vēl nebūs noslēgti. Ņemot vērā 
vajadzību nodrošināt tiesisko noteiktību un 
nepārtrauktu, netraucētu importu atbilstoši 
tarifa kvotām uz Savienību un uz 
Apvienoto Karalisti, Savienībai ir jāvar 
vienpusēji sākt tarifa kvotu sadalīšanu. 
Izmantotajai metodikai vajadzētu būt 
saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII 
pantu.

(5) Tomēr, ņemot vērā laika 
ierobežojumus, ko šim procesam uzliek 
sarunas par Apvienotās Karalistes 
izstāšanos no Savienības un līdz šim 
nezināmais šo sarunu rezultāts, ir 
iespējams, ka līdz dienai, kad Savienības 
PTO preču tirdzniecības koncesiju un 
saistību saraksts pārstāj būt piemērojams 
Apvienotajai Karalistei, nolīgumi ar visiem 
attiecīgajiem PTO locekļiem attiecībā uz 
visām tarifa kvotām vēl nebūs noslēgti. 
Ņemot vērā vajadzību nodrošināt tiesisko 
noteiktību, jo īpaši patērētāju aizsardzību 
un lauksaimnieku labklājību, un 
nepārtrauktu, netraucētu importu atbilstoši 
tarifa kvotām uz Savienību un uz 
Apvienoto Karalisti, Savienībai ir jāvar 
vienpusēji sākt tarifa kvotu sadalīšanu. 
Izmantotajai metodikai vajadzētu būt 
saskaņā ar 1994. gada VVTT XXVIII 
pantu. Īpaši gadījumā, ja saistībā ar 
kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) 
paredzēto daļu rastos domstarpības par 
nolemto sadalījumu, attiecīgais jautājums 
tiks nodots izskatīšanai PTO Strīdu 
izšķiršanas padomē, nodrošinot, ka 
parakstītājvalstis ievēro jaunos 
daudzpusējos noteikumus, taču tas 
nekavēs šajā laikā piemērot Savienības 
vienpusēji apstiprinātās tarifa kvotas.

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums
6. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Tādēļ būtu jāizmanto šāda 
metodika: vispirms būtu jānosaka 
Apvienotās Karalistes izmantojuma daļa 
attiecībā uz katru atsevišķo tarifa kvotu. 
Izmantojuma daļa, izteikta procentos, ir 
Apvienotās Karalistes daļa kopējā 
Savienības importā atbilstoši tarifa kvotām 
pēdējo trīs gadu reprezentatīvajā periodā. 
Pēc tam šī izmantojuma daļa ir jāpiemēro 
visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas 
apjomam, lai noteiktu Apvienotās 
Karalistes daļu konkrētajā tarifa kvotā. 
Savienības daļa tādā gadījumā būtu 
attiecīgās tarifa kvotas atlikums. Tas 
nozīmē, ka konkrētas tarifa kvotas kopējais 
apjoms nemainās (proti, ES-27 apjoms ir 
pašreizējais ES-28 apjoms mīnus 
Apvienotās Karalistes apjoms). Atbilstošie 
dati būtu jāizgūst no attiecīgajām 
Komisijas datubāzēm.

(6) Tādēļ būtu jāizmanto šāda 
metodika: vispirms būtu jānosaka 
Apvienotās Karalistes izmantojuma daļa 
attiecībā uz katru atsevišķo tarifa kvotu. 
Izmantojuma daļa, izteikta procentos, ir 
Apvienotās Karalistes daļa kopējā 
Savienības importā atbilstoši tarifa kvotām 
pēdējo trīs gadu reprezentatīvajā periodā. 
Pēc tam šī izmantojuma daļa ir jāpiemēro 
visam sarakstā iekļautās tarifa kvotas 
apjomam, ņemot vērā arī nepilnīgu izpildi, 
lai noteiktu Apvienotās Karalistes daļu 
konkrētajā tarifa kvotā. Savienības daļa 
tādā gadījumā būtu attiecīgās tarifa kvotas 
atlikums. Tas nozīmē, ka konkrētas tarifa 
kvotas kopējais apjoms nemainās (proti, 
ES-27 apjoms ir pašreizējais ES-28 apjoms 
mīnus Apvienotās Karalistes apjoms). 
Atbilstošie dati būtu jāizgūst no 
attiecīgajām Komisijas datubāzēm.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums
6.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6a) Metodiku, pēc kuras aprēķina 
izmantojuma daļu attiecībā uz katru 
atsevišķo tarifa kvotu, ir noteikušas un 
apstiprinājušas Savienība un Apvienotā 
Karaliste saskaņā ar 1994. gada VVTT 
XXVIII panta prasībām, un tādēļ šī 
noteiktā un apstiprinātā metodika būtu 
pilnībā jāsaglabā, lai nodrošinātu 
metodikas konsekventu piemērošanu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums
8. apsvērums
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Pēc lauksaimniecības produktu 
tarifa kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo 
regulu tarifu kvotu administrēšanai 
vajadzīgais juridiskais pamats ir Regulas 
(ES) Nr. 1308/20131 184.–188. pants. 
Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu 
pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie 
tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās 
regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu 
jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem.

(8) Pēc lauksaimniecības produktu 
tarifa kvotu sadalīšanas saskaņā ar šo 
regulu tarifu kvotu administrēšanai 
vajadzīgais juridiskais pamats ir Regulas 
(ES) Nr. 1308/20131 184.–188. pants.
Tāpēc minētā administrēšana ir jāveic 
saskaņā ar Eiropas lauksaimniecības 
modeli, kura pamatā ir lauksaimnieciskās 
darbības daudzfunkcionalitāte, uzsverot 
arī nekomerciālu apsvērumu 
nepārprotamu atzīšanu un rūpējoties par 
sabiedrības vajadzībām tādās jomās kā 
pārtikas nekaitīgums, vides aizsardzība, 
pārtikas kvalitāte un dzīvnieku labturība.
Zivsaimniecības, rūpniecības un dažu 
pārstrādātu lauksaimniecības produktu 
tarifa kvotu pārvaldība tiks veikta saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 32/20002. Attiecīgie 
tarifa kvotu daudzumi ir izklāstīti minētās 
regulas I pielikumā, un tādējādi tie būtu 
jāaizstāj ar šīs regulas pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem.

_________________ _________________

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.
gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 
1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības 
produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, 
(EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un
(EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 
20.12.2013., 671. lpp.).

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. 
gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 
1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības 
produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ 
Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, 
(EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un 
(EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 
20.12.2013., 671. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver 
Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT 
uzliktajām saistībām un dažas citas 
Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu 
pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (OV L 
5, 8.1.2000., 1. lpp.).

2 Padomes 1999. gada 17. decembra 
Regula (EK) Nr. 32/2000, ar ko atver 
Kopienas tarifu kvotas atbilstīgi VVTT 
uzliktajām saistībām un dažas citas 
Kopienas tarifu kvotas un paredz šo kvotu 
pārvaldīšanu, kā arī nosaka sīki izstrādātus 
noteikumus šo kvotu pielāgošanai un atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 1808/95 (OV L 
5, 8.1.2000., 1. lpp.).

Pamatojums

Grozījums atsaucas uz VVTT ietilpstošā Lauksaimniecības nolīguma pamatprincipiem, lai tie 
tiktu piemēroti arī šī tarifa kvotu sadalījuma izstrādē un īstenošanā.
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums
9. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) Sarunas ar iesaistītajiem PTO 
dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto 
likumdošanas procedūru, kurā tiks 
pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, lai grozītu šīs regulas 
pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 
I pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto 
sadalīto tarifa kvotu daudzumiem nolūkā 
ņemt vērā visus noslēgtos nolīgumus vai 
būtisko informāciju, ko Komisija var 
saņemt šo sarunu gaitā un kas norādītu, ka 
iepriekš nezināmu konkrētu faktoru dēļ 
Savienības un Apvienotās Karalistes tarifa 
kvotu sadalījumā vajadzīgi grozījumi. 
Tāda pati iespēja būtu jāparedz arī 
gadījumos, ja šāda informācija kļūst 
pieejama ārpus šādām sarunām.

(9) Sarunas ar iesaistītajiem PTO 
dalībniekiem notiks vienlaicīgi ar parasto 
likumdošanas procedūru, kurā tiks 
pieņemta šī regula, un tāpēc būtu jāpiešķir 
Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā 
ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 
290. pantu, lai grozītu šīs regulas 
pielikumu un Regulas (EK) Nr. 32/2000 
I pielikumu attiecībā uz tajos iekļauto 
sadalīto tarifa kvotu daudzumiem. Tas 
būtu jādara tikai nolūkā ņemt vērā visus 
noslēgtos starptautiskos nolīgumus vai 
būtisko informāciju, ko Komisija var 
saņemt vai nu šo sarunu gaitā, vai ārpus 
tām un kas norādītu, ka iepriekš nezināmu 
konkrētu faktoru dēļ Savienības un 
Apvienotās Karalistes tarifa kvotu 
sadalījumā vajadzīgi grozījumi.

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums
9.a. apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9a) Ja sarunu gaitā ir saņemta būtiska 
informācija, kas liek koriģēt tarifa kvotas 
un nav saistīta ar starptautiska nolīguma 
noslēgšanu, Komisija ievēro Līguma par 
Eiropas Savienības darbību 207. panta 
4. punktā un 218. panta 6. punktā 
noteiktās procedūras.

Grozījums Nr. 10
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Regulas priekšlikums
10.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10a) Apvienotās Karalistes izstāšanās 
no Savienības ietekmēs Apvienotās 
Karalistes un Savienības attiecības ar 
trešām valstīm, kuras patlaban ir 
parakstījušas divpusēju brīvās 
tirdzniecības nolīgumu ar Eiropas 
Savienību 28 valstu sastāvā. Komisijai 
būtu jārisina arī šis jautājums, lai 
nodrošinātu tiesisko noteiktību 
ekonomikas dalībniekiem un nepieļautu 
tarifa kvotu pārpalikumu, kas varētu 
destabilizēt ES-27 tirgu.

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs 
regulas pielikumu un Regulas (EK) 
Nr. 32/2000 I pielikumu, tādējādi ņemot 
vērā:

Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos 
aktus saskaņā ar 4. pantu, lai grozītu šīs 
regulas pielikumu un Regulas (EK) Nr.
32/2000 I pielikumu, taču nodrošinot, ka 
netiek pārsniegta pašreizējā piekļuve 
tirgum, tādējādi ņemot vērā:

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums
4. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz [4] 
gadu laikposmu no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.

(2) Pilnvaras pieņemt 3. pantā minētos 
deleģētos aktus Komisijai piešķir uz [2] 
gadu laikposmu no šīs regulas spēkā 
stāšanās dienas.
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Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums
4. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 
principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu.

(4) Pirms deleģētā akta pieņemšanas 
Komisija apspriežas ar katras dalībvalsts 
ieceltajiem ekspertiem saskaņā ar 
principiem, kas paredzēti 2016. gada 13. 
aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku 
likumdošanas procesu. Lai nodrošinātu 
vienādu piekļuvi visai informācijai, 
Eiropas Parlaments un Padome visus 
dokumentus saņem vienlaikus ar 
dalībvalstu ekspertiem.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums
4. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(6) Saskaņā ar 3. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
[divos mēnešos] no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par [vienu mēnesi].

(6) Saskaņā ar 3. pantu pieņemts 
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja 
[divos mēnešos] no dienas, kad minētais 
akts paziņots Eiropas Parlamentam un 
Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne 
Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 
pirms minētā laikposma beigām gan 
Eiropas Parlaments, gan Padome ir 
informējuši Komisiju par savu nodomu 
neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 
Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo 
laikposmu pagarina par [vienu mēnesi vai 
prasīto laiku, bet ne vairāk kā 40 darba 
dienām].
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