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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:

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 

(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 
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noteikts Regulā (ES) Nr. 182/2011. 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 
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
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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 
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 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



PE647.138v02-00 6/13 AD\1203165LV.docx

LV

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 
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 

svītrots
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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.

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.

svītrots

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 
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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

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.”
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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

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.”
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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

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
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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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