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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,
• 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. 

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.
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.
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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.

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, 

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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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 
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. 
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, 
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
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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

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
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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 
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.”

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.”
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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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