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P7_TA(2012)0076 

Kopējā tirdzniecības politika ***I 

Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu 

Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza konkrētas regulas par kopējo 

tirdzniecības politiku attiecībā uz konkrētu pasākumu pieņemšanas procedūru 

(COM(2011)0082 – C7-0069/2011 – 2011/0039(COD)) 

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums) 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0082), 

– ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 207. pantu, 

saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C7-0069/2011), 

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

– ņemot vērā Reglamenta 55. pantu, 

– ņemot vērā Starptautiskās tirdzniecības komitejas ziņojumu (A7-0028/2012), 

1. pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju; 

2. prasa Komisijai priekšlikumu iesniegt vēlreiz, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski 

grozīt vai aizstāt ar citu tekstu; 

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

dalībvalstu parlamentiem. 
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P7_TC1-COD(2011)0039 

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 14. martā, lai 

pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2012, ar ko attiecībā uz 

atsevišķu pasākumu pieņemšanas procedūru groza dažas regulas par kopējo 

tirdzniecības politiku   

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME, 

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. pantu, 

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu, 

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem, 

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru1, 

                                                 

1  Eiropas Parlamenta 2012. gada 14. marta nostāja. 
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tā kā: 

(1) Daudzas pamatregulas, kas attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku, paredz, ka 

īstenošanas aktus kopējās tirdzniecības politikas jomā pieņem Padome saskaņā ar 

procedūrām, kas noteiktas dažādajos attiecīgajos instrumentos, vai Komisija atbilstīgi 

īpašām procedūrām un kontrolei, ko veic Padome. Uz šādām procedūrām neattiecas 

Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmums 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai 

piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību1. 

(2) Lai nodrošinātu saderību ar noteikumiem, kuri ieviesti ar Lisabonas līgumu, ir 

lietderīgi grozīt minētās pamatregulas. Attiecīgā gadījumā tas jāveic, piešķirot 

deleģētās pilnvaras Komisijai un piemērojot konkrētas procedūras, kas noteiktas 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, 

ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, 

kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu2. 

                                                 

1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 
2 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
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(3) Tādēļ attiecīgi ir jāgroza šādas regulas:  

 – Padomes 1972. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 2841/72 par aizsardzības 

pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices 

Konfederācijas nolīgumā1; 

 – Padomes 1972. gada 19. decembra Regula (EEK) Nr. 2843/72 par aizsardzības 

pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Islandes 

Republikas nolīgumā2;  

 – Padomes 1973. gada 25. jūnija Regula (EEK) Nr. 1692/73 par aizsardzības 

pasākumiem, kas paredzēti Eiropas Ekonomikas kopienas un Norvēģijas 

Karalistes nolīgumā3;  

 – Padomes 1993. gada 6. decembra Regula (EK) Nr. 3448/93, ar ko nosaka 

tirdzniecības režīmu, kas piemērojams dažām lauksaimniecības produktu 

pārstrādē iegūtām precēm4  [Gr. 1] 

                                                 

1 OV L 300, 31.12.1972., 284. lpp. 
2 OV L 301, 31.12.1972., 162. lpp. 
3 OV L 171, 27.6.1973., 103. lpp. 
4  OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. 
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–  Padomes 1994. gada 22. decembra Regula (EK) Nr. 3286/94, ar ko nosaka 

Kopienas procedūras kopējās tirdzniecības politikas jomā, lai nodrošinātu 

Kopienas tiesību īstenošanu saskaņā ar starptautiskās tirdzniecības 

noteikumiem, jo īpaši tiem, kas ieviesti Pasaules tirdzniecības organizācijas 

aizgādnībā1; 

–  Padomes 1996. gada 29. janvāra Regula (EK) Nr. 385/96 par aizsardzību pret 

zaudējumus radošu cenu noteikšanu kuģiem2;  

–  Padomes 1996. gada 22. novembra Regula (EK) Nr. 2271/96, ar ko paredz 

aizsardzību pret trešās valsts pieņemtu tiesību aktu eksteritoriālas piemērošanas 

sekām un no tiem izrietošām vai ar tiem pamatotām darbībām3;  

–  Padomes 2001. gada 23. jūlija Regula (EK) Nr. 1515/2001 par pasākumiem, kurus 

Kopiena drīkst veikt aizsardzībai pret dempingu un subsidētu importu pēc 

ziņojuma, ko pieņēmusi PTO Strīdu izšķiršanas organizācija4; 

                                                 

1 OV L 349, 31.12.1994., 71. lpp. 
2 OV L 56, 6.3.1996., 21. lpp. 
3 OV L 309, 29.11.1996., 1. lpp. 
4 OV L 201, 26.7.2001., 10. lpp. 
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–  Padomes 2001. gada 19. novembra Regula (EK) Nr. 2248/2001 par dažām 

piemērošanas procedūrām Stabilizācijas un asociācijas nolīgumam starp 

Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Horvātijas 

Republiku, no otras puses, kā arī Pagaidu nolīgumam starp Eiropas Kopienu un 

Horvātijas Republiku1;  

–  Padomes 2002. gada 21. janvāra Regula (EK) Nr. 153/2002 par konkrētām 

procedūrām, lai piemērotu Eiropas Kopienu un to dalībvalstu, no vienas puses, 

un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, no otras puses, 

Stabilizācijas un asociācijas līgumu, kā arī lai piemērotu Eiropas Kopienas un 

Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas Pagaidu nolīgumu2; 

–  Padomes 2003. gada 3. marta Regula (EK) Nr. 427/2003, ar ko paredz pagaidu 

aizsardzības mehānismu attiecībā uz konkrētu preču importu no Ķīnas Tautas 

Republikas un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 519/94 par kopējiem 

noteikumiem  importam no trešām valstīm3;  

                                                 

1 OV L 304, 21.11.2001., 1. lpp. 
2 OV L 25, 29.1.2002., 16. lpp. 
3 OV L 65, 8.3.2003., 1. lpp. 
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–  Padomes 2003. gada 6. marta Regula (EK) Nr. 452/2003 par pasākumiem, kurus 

Kopiena drīkst veikt attiecībā uz antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu 

un aizsardzības pasākumu kopējo ietekmi1;  

–  Padomes 2005. gada 25. aprīļa Regula (EK) Nr. 673/2005, ar ko nosaka papildu 

muitas nodokļus dažu tādu preču importam, kuru izcelsme ir Amerikas 

Savienotajās Valstīs2; 

–  Padomes 2005. gada 27. jūnija Regula (EK) Nr. 1236/2005 par tādu preču 

tirdzniecību, ko varētu izmantot nāvessoda izpildei, spīdzināšanai vai citādai 

nežēlīgai, necilvēcīgai vai pazemojošai rīcībai vai sodīšanai3; [Gr. 2] 

–  Padomes 2006. gada 23. oktobra Regula (EK) Nr. 1616/2006 par konkrētām 

procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas 

Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Albānijas Republiku, no 

otras puses, un lai piemērotu Pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu un 

Albānijas Republiku4; 

                                                 

1 OV L 69, 13.3.2003., 8. lpp. 
2 OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp. 
3  OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp. 
4 OV L 300, 31.10.2006., 1. lpp. 
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–  Padomes 2007. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1528/2007, ar ko dažu tādu 

valstu izcelsmes izstrādājumiem, kuras ietilpst Āfrikas, Karību jūras reģiona un 

Klusā okeāna (ĀKK) valstu grupā, piemēro režīmu, kas paredzēts nolīgumos, 

ar ko izveido ekonomisko partnerattiecību nolīgumus vai kuru rezultātā notiek 

to izveide1; 

–  Padomes 2007. gada 19. novembra Regula (EK) Nr. 140/2008 par dažām 

procedūrām, lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas 

Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no 

otras puses, kā arī lai piemērotu Pagaidu nolīgumu starp Eiropas Kopienu, no 

vienas puses, un Melnkalnes Republiku, no otras puses2; 

–  Padomes 2008. gada 21. janvāra Regula (EK) Nr. 55/2008, ar ko ievieš autonomās 

tirdzniecības preferences Moldovas Republikai un ar ko groza 

Regulu (EK) Nr. 980/2005 un Komisijas Lēmumu 2005/924/EK3;  

                                                 

1 OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp. 
2 OV L 43, 19.2.2008., 1. lpp. 
3 OV L 20, 24.1.2008., 1. lpp. 
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–  Padomes 2008. gada 16. jūnija Regula (EK) Nr. 594/2008 par dažām procedūrām, 

lai piemērotu Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu starp Eiropas Kopienām 

un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bosniju un Hercegovinu, no otras 

puses, kā arī lai piemērotu Pagaidu nolīgumu par tirdzniecību un ar 

tirdzniecību saistītiem jautājumiem starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un 

Bosniju un Hercegovinu, no otras puses1; 

–  Padomes 2008. gada 22. jūlija Regula (EK) Nr. 732/2008 par vispārējo tarifa 

preferenču sistēmas piemērošanu laikposmā no 2009. gada 1. janvāra un par 

grozījumiem Regulās (EK) Nr. 552/97, Nr. 1933/2006 un Komisijas Regulās 

(EK) Nr. 1100/2006 un Nr. 964/20072;  

–  Padomes 2009. gada 11. jūnija Regula (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret 

subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis3; 

–  Padomes 2009. gada 26. februāra Regula (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem 

importa noteikumiem4;  

                                                 

1 OV L 169, 30.6.2008., 1. lpp. 
2 OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp. 
3 OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp. 
4 OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp. 
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 Padomes 2009. gada 7. jūlija Regula (EK) Nr. 625/2009 par kopējiem 

noteikumiem importam no dažām trešām valstīm1; 

–  Padomes 2009. gada 19. oktobra Regula (EK) Nr. 1061/2009, ar ko nosaka 

kopīgus eksporta noteikumus2;  

–  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1215/2009, ar ko ievieš 

ārkārtas tirdzniecības pasākumus tām valstīm un teritorijām, kas piedalās vai ir 

saistītas ar Eiropas Savienības asociācijas un stabilizācijas procesu3; [Gr. 3] 

–  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību 

pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas 

dalībvalstis4. 

                                                 

1 OV L 185, 17.7.2009., 1. lpp. 
2 OV L 291, 7.11.2009., 1. lpp. 
3 OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp. 
4 OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp. 
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(4) Lai nodrošinātu tiesisko noteiktību, ir nepieciešams, lai šī regula neietekmētu 

pasākumu pieņemšanas procedūras, kuras pirms šīs regulas stāšanās spēkā ir sāktas, 

bet nav pabeigtas, 

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU. 

1. pants 

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās regulas atbilstīgi pielikumam pielāgo Līguma 290. pantam 

vai Regulas (ES) Nr. 182/2011 piemērojamajiem noteikumiem.  
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2. pants 

Atsauces uz pielikumos minēto dokumentu noteikumiem uzskata par atsaucēm uz 

noteikumiem, kas pielāgoti ar šo regulu. 

Atsauces uz iepriekšējiem komiteju nosaukumiem uzskata par atsaucēm uz jaunajiem 

komiteju nosaukumiem, kas paredzēti šajā regulā. 

Visās pielikumā uzskaitītajās regulās jebkuru atsauci uz „Eiropas Kopienu”, „Kopienu”, 

„Eiropas Kopienām” vai „Kopienām” saprot kā atsauci uz Eiropas Savienību vai 

Savienību; jebkuru atsauci uz „kopējo tirgu” saprot kā atsauci uz „iekšējo tirgu”; jebkuru 

atsauci uz „113. pantā paredzēto komiteju”, „133. pantā paredzēto komiteju”, „113. pantā 

minēto komiteju” un „133. pantā minēto komiteju” saprot kā atsauci uz „207. pantā 

paredzēto komiteju”; jebkuru atsauci uz vārdiem „Līguma 113. pants” vai „Līguma 

133. pants” saprot kā atsauci uz „Līguma 207. pantu”. [Gr. 4] 
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3. pants 

Šī regula neietekmē pielikumā uzskaitītajās regulās paredzēto pasākumu pieņemšanas 

procedūras, kuras sāktas, stājoties spēkā šai regulai vai pirms tam: 

a) Komisija ir pieņēmusi aktu, vai 

b) saskaņā ar vienu no regulām vajadzīga apspriešana, un šāda apspriešana ir sākta, vai 

c) saskaņā ar vienu no regulām ir jāpieņem priekšlikums, un Komisija ir pieņēmusi 

šādu priekšlikumu. 
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4. pants 

Šī regula stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. 

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs. 

..., 

Eiropas Parlamenta vārdā – Padomes vārdā – 

priekšsēdētājs priekšsēdētājs  
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PIELIKUMS 

To regulu saraksts, kuras attiecas uz kopējo tirdzniecības politiku un ir pielāgotas Līguma 

290. pantam vai piemērojamajiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par 

dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru 

izmantošanu1. 

1. PADOMES 1972. GADA 19. DECEMBRA REGULA (EEK) NR. 2841/72 PAR 

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENAS UN 

ŠVEICES KONFEDERĀCIJAS NOLĪGUMĀ2 

Attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 2841/72 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tādēļ Regulu (EEK) Nr. 2841/72 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp. 
2 OV L 300, 31.12.1972., 284. lpp. 
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-1.  Iekļauj šādu 3.a apsvērumu: 

 „Tā kā divpusējā Nolīguma drošības klauzulu īstenošanai ir nepieciešami vienoti 

nosacījumi pagaidu un galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanai, Komisijai būtu 

jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 5] 

-1.a  Iekļauj šādu 3.b apsvērumu:  

„Tā kā pagaidu pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, 

ņemot vērā minēto pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsardzības 

pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

labojamu kaitējumu, jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus 

piemēro nekavējoties;” 

[Gr. 6] 
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1. Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu: 

“1. pants 

Komisija var nolemt, ka jautājumu nodod Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices 

Konfederācijas nolīgumā (turpmāk “Nolīgums”) izveidotajai Apvienotai komitejai, 

lai veiktu Nolīguma 22., 24., 24.a un 26. pantā paredzētos pasākumus. Vajadzības 

gadījumā Komisija pieņem minētos pasākumus saskaņā ar šīs regulas 7. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

2. Regulas 2. panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu: 

“Vajadzības gadījumā Komisija pieņem aizsardzības pasākumus saskaņā ar 7. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

3. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 
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“4. pants 

1. Ja ārkārtēju apstākļu dēļ vajadzīga tūlītēja rīcība Nolīguma 24., 24.a un 

26. pantā minētajās situācijās vai ja piešķirts tāds eksporta atbalsts, kam ir tieša 

un tūlītēja ietekme uz tirdzniecību, var pieņemt Nolīguma 27. panta 3. punkta 

e) apakšpunktā paredzētos piesardzības pasākumus saskaņā ar šīs regulas 

7. panta 2. punktā 1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru. Steidzamos 

gadījumos piemēro 7. panta 3. punktu. [Gr. 7] 

2. Ja dalībvalsts lūdz Komisiju rīkoties, Komisija pieņem lēmumu ne vēlāk kā 

piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā lūguma saņemšanas.” 

3.a  Regulas 5. pantu svītro. [Gr. 8] 

4. Regulai pievieno šādu pantu: 

“7. pants 

1. Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota ar 4. panta 

1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 par 

kopējiem importa noteikumiem*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 
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1.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 9] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011  

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu. [Gr. 10]. 

3.a  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 11] 

______________________ 

  OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp." 

4.a  Pievieno šādu pantu: 

 „7.a pants 

 1.  Komisija reizi pusgadā iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par 

Nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par to 

dažādo struktūru darbību, kurām ir jāuzrauga Nolīguma īstenošana un no tā 

izrietošo saistību, tostarp saistību par tirdzniecības šķēršļiem, ievērošana. 

 2.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un attīstības izklāstu par 

tirdzniecības attiecībām ar Šveices Konfederāciju. 

 3.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu. 

4.  Eiropas Parlaments mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var 

uzaicināt Komisiju atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmē 

izklāstīt visus jautājumus saistībā ar Nolīguma īstenošanu un sniegt 

paskaidrojumus par to. 

 5.  Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 12] 
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2. PADOMES 1972. GADA 19. DECEMBRA REGULA (EEK) NR. 2843/72 PAR 

AIZSARDZĪBAS PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENAS UN 

ISLANDES REPUBLIKAS NOLĪGUMĀ1 

Attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 2843/72 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tādēļ Regulu (EEK) Nr. 2843/72 groza šādi. 

-1.  Iekļauj šādu 3.a apsvērumu: 

„Tā kā divpusējā Nolīguma drošības klauzulu īstenošanai ir nepieciešami vienoti 

nosacījumi pagaidu un galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanai, Komisijai būtu 

jāpiešķir īstenošanas pilnvaras, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 13] 

-1.a  Iekļauj šādu 3.b apsvērumu: 

„Tā kā pagaidu pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, 

ņemot vērā minēto pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsardzības 

pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

labojamu kaitējumu, ir jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus 

piemēro nekavējoties;” 

[Gr. 14] 

1. Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu: 

                                                 

1 OV L 301, 31.12.1972., 162. lpp. 
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“1. pants 

Komisija var nolemt, ka jautājumu nodod Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices 

Konfederācijas nolīgumā (turpmāk “Nolīgums”) izveidotajai Apvienotai komitejai, 

lai veiktu Nolīguma 23., 25., 25.a un 27. pantā paredzētos pasākumus. Vajadzības 

gadījumā Komisija pieņem minētos pasākumus saskaņā ar šīs regulas 7. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

2. Regulas 2. panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu: 

“Vajadzības gadījumā Komisija pieņem aizsardzības pasākumus saskaņā ar 7. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 
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3. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

“4. pants 

1. Ja ārkārtēju apstākļu dēļ vajadzīga tūlītēja rīcība Nolīguma 25., 25.a un 

27. pantā minētajās situācijās vai ja piešķirts tāds eksporta atbalsts, kam ir tieša 

un tūlītēja ietekme uz tirdzniecību, var piemērot Nolīguma 28. panta 3. punkta 

e) apakšpunktā paredzētos piesardzības pasākumus saskaņā ar šīs regulas 

7. panta 2. punktā  1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru. Steidzamos 

gadījumos piemēro 7. panta 3.punktu. [Gr. 15] 

2. Ja dalībvalsts lūdz Komisiju lūdz rīkoties, Komisija pieņem lēmumu ne vēlāk 

kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā lūguma saņemšanas.” 

3.a  Regulas 5. pantu svītro. [Gr. 16] 
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4. Regulai pievieno šādu pantu: 

“7. pants 

1. Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota ar 4. panta 

1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 par 

kopējiem importa noteikumiem*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 17] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu.” [Gr. 18] 
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3.a  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 19] 

______________________ 

  OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp." 

4.a  Pievieno šādu pantu: 

 „7.a pants 

 1.  Komisija reizi pusgadā iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par 

Nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par to 

dažādo struktūru darbību, kurām ir jāuzrauga Nolīguma īstenošana un no tā 

izrietošo saistību, tostarp saistību par tirdzniecības šķēršļiem, ievērošana. 
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2.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un attīstības izklāstu par 

tirdzniecības attiecībām ar Islandes Republiku.  

 3.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu. 

 4.  Eiropas Parlaments mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var 

uzaicināt Komisiju atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmē 

izklāstīt visus jautājumus saistībā ar Nolīguma īstenošanu un sniegt 

paskaidrojumus par to. 

5.  Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 20] 
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3. PADOMES 1973. GADA 25. JŪNIJA REGULA (EEK) NR. 1692/73 PAR AIZSARDZĪBAS 

PASĀKUMIEM, KAS PAREDZĒTI EIROPAS EKONOMIKAS KOPIENAS UN NORVĒĢIJAS 

KARALISTES NOLĪGUMĀ1 

Attiecībā uz Regulu (EEK) Nr. 1692/73 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tādēļ Regulu (EEK) Nr. 1692/73 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 171, 26.6.1973., 103. lpp. 
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-1.  Iekļauj šādu 3.a apsvērumu: 

„Tā kā divpusējā Nolīguma drošības klauzulu īstenošanai ir nepieciešami vienoti 

nosacījumi pagaidu un galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanai, Komisijai būtu 

jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 21] 

-1.a  Iekļauj šādu 3.b apsvērumu: 

„Tā kā pagaidu pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, 

ņemot vērā minēto pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsardzības 

pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

labojamu kaitējumu, ir jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus 

piemēro nekavējoties;” 

[Gr. 22] 
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1. Regulas 1. pantu aizstāj ar šādu: 

“1. pants 

Komisija var nolemt, ka jautājumu nodod Eiropas Ekonomikas kopienas un Šveices 

Konfederācijas nolīgumā (turpmāk “Nolīgums”) izveidotajai Apvienotai komitejai, 

lai veiktu Nolīguma 22., 24., 24.a un 26. pantā paredzētos pasākumus. Vajadzības 

gadījumā Komisija pieņem minētos pasākumus saskaņā ar šīs regulas 7. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

2. Regulas 2. panta 1.punkta otro teikumu aizstāj ar šādu: 

“Vajadzības gadījumā Komisija pieņem aizsardzības pasākumus saskaņā ar 7. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 



28 28 

3. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

“4. pants 

1. Ja ārkārtēju apstākļu dēļ vajadzīga tūlītēja rīcība Nolīguma 24., 24.a un 

26. pantā minētajās situācijās vai ja piešķirts tāds eksporta atbalsts, kam ir tieša 

un tūlītēja ietekme uz tirdzniecību, var pieņemt Nolīguma 27. panta 3. punkta 

e) apakšpunktā paredzētos piesardzības pasākumus saskaņā ar šīs regulas 

7. panta 2. punktā 1.a punktā noteikto konsultēšanās procedūru. Steidzamos 

gadījumos piemēro 7. panta 3. punktu. [Gr. 23] 

2. Ja dalībvalsts lūdz Komisiju lūdz rīkoties, Komisija pieņem lēmumu ne vēlāk 

kā piecu darba dienu laikā pēc attiecīgā lūguma saņemšanas.” 

3.a  Regulas 5. pantu svītro. [Gr. 24] 
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4. Regulai pievieno šādu pantu: 

“7. pants 

1. Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota ar 4. panta 

1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 par 

kopējiem importa noteikumiem*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 25] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 
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3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 

[8.] 182/2011 8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu.” [Gr. 26] 

3.a  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 27] 

____________________ 

  * OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp."
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4.a  Pievieno šādu pantu: 

 „7.a pants  

 1.  Komisija reizi pusgadā iesniedz Eiropas Parlamentam ziņojumu par 

Nolīguma piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par to 

dažādo struktūru darbību, kurām ir jāuzrauga Nolīguma īstenošana un no tā 

izrietošo saistību, tostarp saistību par tirdzniecības šķēršļiem, ievērošana. 

 2.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un attīstības izklāstu par 

tirdzniecības attiecībām ar Norvēģijas Karalisti. 

 3.  Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu. 

 4.  Eiropas Parlaments mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas var 

uzaicināt Komisiju atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmē 

izklāstīt visus jautājumus saistībā ar Nolīguma īstenošanu un sniegt 

paskaidrojumus par to. 
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5.  Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 28] 

3.A  PADOMES 1993. GADA 6. DECEMBRA REGULA (EK) NR. 3448/93, AR KO 

NOSAKA TIRDZNIECĪBAS REŽĪMU, KAS PIEMĒROJAMS DAŽĀM 

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKTU PĀRSTRĀDĒ IEGŪTĀM PRECĒM1 

[Gr. 29] 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 3448/93 Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai pieņemtu sīki izstrādātus noteikumus un grozītu minētās 

regulas B pielikumu. Turklāt Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt 

pasākumus, kas nepieciešami minētās regulas īstenošanai saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011.  

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 3448/93 groza šādi. 

[Gr. 30] 

                                                 

1 OV L 318, 20.12.1993., 18. lpp. 
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1. Iekļauj šādu 17.a apsvērumu: 

„Tā kā, lai pieņemtu šīs regulas piemērošanai vajadzīgos noteikumus, būtu 

jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, ar 

kuriem pieņemtu sīki izstrādātus noteikumus par 6. panta 1. līdz 3. punkta 

piemērošanu saskaņā ar 6. panta 4. punktu, sīki izstrādātus noteikumus par 

samazināto agrokomponentu noteikšanu un pārvaldīšanu saskaņā ar 7. panta 

2. punktu un grozītu B pielikuma 2. tabulu. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot 

sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, 

sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga 

un atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei;” 

[Gr. 31] 
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2.  Regulas 18. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt dažādus pasākumus un 

sīki izstrādātus noteikumus par saziņu starp Komisiju un dalībvalstīm, Komisijai 

būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 32] 

3.  Regulas 2. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:  

„4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a un 14.b pantu 

attiecībā uz sīki izstrādātu noteikumu pieņemšanu šīs regulas piemērošanai.” 

[Gr. 33] 
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4.  Regulas 6. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

„4. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a un 14.b pantu 

attiecībā uz sīki izstrādātu noteikumu pieņemšanu šā panta piemērošanai.” 

[Gr. 34] 

5.  Regulas 7. panta 2. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

„2. Ja preferenču nolīgumā ir paredzēts samazināt maksas agrokomponentu tarifu 

kvotas robežās vai ne, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

14.a un 14.b pantu attiecībā uz sīki izstrādātu noteikumu pieņemšanu šādu 

samazinātu agrokomponentu noteikšanai un pārvaldībai ar noteikumu, ka tādā 

nolīgumā ir precizēti:” 

[Gr. 35] 

6.  Regulas 7. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

„3. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a un 14.b pantu 

attiecībā uz sīki izstrādātu noteikumu pieņemšanu, kuri vajadzīgi 

neagrokomponenta samazinājumu ierosināšanai vai pārvaldībai.” 

[Gr. 36] 
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7.  Regulas 8. pantu groza šādi. 

a)  Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

„3.  Vispārējos noteikumus, kas jāievēro, ieviešot kompensāciju režīmu, 

kurš minēts šajā pantā, pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā 

noteikto pārbaudes procedūru.” 

b)  Panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

„Šīs summas nosaka saskaņā ar 16. panta 2. punktā noteikto pārbaudes 

procedūru. Īstenošanas noteikumus, kas var būt vajadzīgi, ievērojot šo 

punktu, un jo īpaši pasākumus, lai nodrošinātu, ka preces, kas deklarētas 

izvešanai saskaņā ar nolīgumu par preferenču režīmu, netiek faktiski izvestas 

režīmā bez atvieglojumiem vai otrādi, pieņem saskaņā ar to pašu procedūru.” 
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c)  Panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

„6. Apjoms, zem kura maza mēroga eksportētājus var atbrīvot no apliecību 

iesniegšanas atbilstīgi eksporta atmaksu kārtībai, ir EUR 50 000 gadā. Šo 

maksimumu var pielāgot saskaņā ar 16. panta 2. punktā noteikto pārbaudes 

procedūru.” 

[Gr. 37] 

8.  Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu: 

„9. pants 

Ja, ievērojot regulu par kāda konkrēta tirgus kopējo organizāciju, nodevas, maksu 

vai citus pasākumus piemēro to lauksaimniecības produktu eksportam, kas 

uzskaitīti A pielikumā, tad saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru drīkst pieņemt atbilstīgus pasākumus attiecībā uz noteiktām precēm, 

kuru eksports varētu kavēt attiecīgās lauksaimniecības nozares mērķa sasniegšanu 

lielā attiecīgā lauksaimniecības produkta satura un tā iespējamās izmantošanas 

dēļ, pienācīgi ņemot vērā pārstrādes rūpniecības īpašās intereses. Steidzamos 

gadījumos Komisija pieņem nekavējoties piemērojamus pagaidu pasākumus 

saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto procedūru.” 

[Gr. 38] 
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9.  Regulas 10.a panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

„4.  Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a un 14.b pantu 

attiecībā uz sīki izstrādātu īstenošanas noteikumu pieņemšanu.” 

[Gr. 39] 

10.  Regulas 11. panta 1. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu: 

„Sīki izstrādātus noteikumus otrās daļas piemērošanai, kas ļaus noteikt tos 

pamatproduktus, kuru ievešana pieļaujama atbilstīgi aktīvās pārstrādes režīmam, 

kā arī pārbaudīt un plānot to daudzumus, uzņēmējiem garantēs lielāku skaidrību, 

iepriekš publicējot orientējošos importa daudzumus katrai atsevišķai kopējā tirgus 

organizācijai. Tos publicē regulāri atkarībā no šo daudzumu izmantošanas. 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a un 14.b pantu 

attiecībā uz sīki izstrādātu piemērošanas noteikumu pieņemšanu.” 

[Gr. 40] 
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11.  Regulas 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

„2. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a un 14.b pantu, 

ar kuriem groza B pielikuma 2. tabulu, lai pielāgotu to nolīgumiem, ko noslēgusi 

Savienība.” 

[Gr. 41] 

12.  Regulas 13. panta 2. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

„Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.a un 14.b pantu, lai 

grozītu šo regulu.” 

[Gr. 42] 

13.  Regulas 14. pantu aizstāj ar šādu: 

 „14. pants  

1.  Slieksni vai sliekšņus, zem kuriem summas, kas noteiktas saskaņā ar 6. un 

7. pantu, reducē uz nulli, var noteikt saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. Steidzamos gadījumos Komisija pieņem nekavējoties 

piemērojamus pagaidu pasākumus saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto 

procedūru. Lai novērstu mākslīgu tirdzniecības plūsmu radīšanu, uz minēto 

agrokomponentu nepiemērošanu var attiecināt īpašus nosacījumus saskaņā 

ar to pašu procedūru. 
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2.  Slieksni, zem kura dalībvalstis drīkst atturēties no tādu summu 

piemērošanas, kas saskaņā ar šo regulu jāpiešķir vai jāiekasē saistībā ar 

konkrētu saimniecisku darījumu, drīkst noteikt saskaņā ar 16. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru, ja šādu summu atlikums ir mazāks 

par minēto slieksni. Steidzamos gadījumos Komisija pieņem nekavējoties 

piemērojamus pagaidu pasākumus saskaņā ar 16. panta 3. punktā minēto 

procedūru.” 

[Gr. 43] 

14.  Iekļauj šādu pantu:  

„14.a pants  

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu attiecībā uz 

sīki izstrādātu noteikumu pieņemšanu 4. panta 1. un 2. punkta piemērošanai, 

6. panta 1. līdz 3. punkta piemērošanai saskaņā ar 6. panta 4. punktu un 

samazināto agrokomponentu noteikšanai un pārvaldībai saskaņā ar 7. panta 

2. punktu, kā arī ir pilnvarota grozīt B pielikuma 2. tabulu.” 

[Gr. 44] 
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15.  Iekļauj šādu pantu: 

 „14.b pants 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

2.  Pilnvaras pieņemt 7. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

piecu gadu laikposmu no .... Komisija ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms 

minētā piecu gadu laikposma beigām sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģējumu. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša 

ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šādam 

pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma 

beigām. 

                                                 

  Regulas spēkā stāšanās datums. 
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3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 7. pantā minēto 

pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

5.  Saskaņā ar 7. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu 

mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši 

Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 

Padomes iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.” 

[Gr. 319 ] 
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16.  Regulas 16. pantu aizstāj ar šādu: 

„16. pants 

1.  Komisijai palīdz komiteja, kas nodarbojas ar horizontālajiem jautājumiem, 

kuri saistīti ar tādu pārstrādātu lauksaimniecības produktu tirdzniecību, uz 

ko neattiecas Līguma I pielikums (turpmāk – “Komiteja”). 

2.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

 3.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 4. pantu. 

4.  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 320] 

17.  Regulas 17. pantu svītro. [Gr. 46] 
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18.  Regulas 18. pantu aizstāj ar šādu: 

„18. pants 

Pasākumus, kas vajadzīgi, lai pielāgotu šo regulu grozījumiem, kuri izdarīti 

regulās par lauksaimniecības produktu tirgu kopējo organizāciju tāpēc, lai 

saglabātu esošo režīmu, pieņem saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru.” 

[Gr. 47] 

19.  Regulas 20. pantu aizstāj ar šādu: 

„20. pants 

Dalībvalstis paziņo Komisijai informāciju, kas vajadzīga, lai piemērotu šo regulu, 

no vienas puses, attiecībā uz importu, eksportu un vajadzības gadījumā pat uz 

preču ražošanu, un, no otras puses, attiecībā uz paredzētajiem administratīvajiem 

īstenošanas pasākumiem. Sīki izstrādātas normas, kas jāievēro, paziņojot šo 

informāciju, paredz saskaņā ar 16. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 48] 
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4. PADOMES 1994. GADA 22. DECEMBRA REGULA (EK) NR. 3286/94, AR KO NOSAKA 

KOPIENAS PROCEDŪRAS KOPĒJĀS TIRDZNIECĪBAS POLITIKAS JOMĀ, LAI 

NODROŠINĀTU KOPIENAS TIESĪBU ĪSTENOŠANU SASKAŅĀ AR STARPTAUTISKĀS 

TIRDZNIECĪBAS NOTEIKUMIEM, JO ĪPAŠI TIEM, KAS IEVIESTI PASAULES 

TIRDZNIECĪBAS ORGANIZĀCIJAS AIZGĀDNĪBĀ1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 3286/94 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 3286/94 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 349, 31.12.1994., 71. lpp. 
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-1.  Iekļauj šādu 4.a apsvērumu: 

„Tā kā, lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 

pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 49] 

-1.a  Iekļauj šādu 4.b apsvērumu: 

„Tā kā notiekošo pārbaudes pasākumu apturēšanai būtu jāizmanto konsultēšanās 

procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo 

pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

labojamu kaitējumu, ir jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus 

piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 50] 
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-1.b  Regulas 9. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„Tā kā būtu jāņem vērā Līguma 207. panta institucionālie un procedurālie 

noteikumi; tā kā tādēļ Eiropas Parlamentu un saskaņā ar minēto pantu izveidoto 

komiteju vajadzētu informēt par atsevišķu lietu attīstības gaitu, lai ļautu tiem 

izvērtēt šo lietu saistību ar plašāku politiku;” 

[Gr. 51] 

-1.c  Regulas 10. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„Tā kā turklāt, ciktāl nolīgums ar trešo valsti šķiet vispiemērotākais veids, kā 

atrisināt no šķēršļa tirdzniecībā radušos strīdu, šajā nolūkā būtu jārīko sarunas 

saskaņā ar Līguma 207. pantā noteiktajām procedūrām, jo īpaši konsultējoties ar 

komiteju, kas izveidota saskaņā ar minēto Līgumu, un Eiropas Parlamentu;” 

[Gr. 52] 
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1. Regulas 5. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Ja atklājas, ka sūdzībā nav sniegti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu 

izmeklēšanas sākšanu, tad par to informē sūdzības iesniedzēju.” 

2. Regulas 6. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Ja atklājas, ka pieprasījumā nav sniegti pietiekami pierādījumi, lai pamatotu 

izmeklēšanas sākšanu, tad par to informē dalībvalsti.” 

3. Regulas 7. pantu groza šādi. 

a) Panta nosaukumu aizstāj ar nosaukumu “Komitejas procedūra”. 

b) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 
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“1. a) Komisijai palīdz Tirdzniecības šķēršļu komiteja (turpmāk “komiteja”). 

Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

 aa) Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 

4. pantu. [Gr. 53] 

 b)  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 

5. pantu. 

 ba) Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto 

procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas 

termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 

locekļu vairākums.” 

[Gr. 54] 

c) Svītro 2. punkta pirmos divus teikumus. 
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d) Svītro 3. un 4. punktu. 

4. Regulas 8. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

“1. Ja Komisija konstatē, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu pārbaudes 

procedūras sākšanu, ka tā nepieciešama Savienības interesēs, Komisija rīkojas 

šādi:”. 

5. Regulas 9. panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

“a)  Ne Komisija, ne dalībvalstis, ne amatpersonas, kas pārstāv jebkuru no tām, 

neizpauž konfidenciālu informāciju, kura ir saņemta saskaņā ar šo regulu, un 

informāciju, kuru pārbaudes procedūrā ir konfidenciāli sniegusi kāda persona, 

ja nav saņemta īpaša atļauja no personas, kas sniegusi šādu informāciju.” 

6. Regulas 11. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 
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“1. Ja pārbaudes procedūras rezultātā konstatē, ka Savienības interesēs nav 

jāveic turpmākas darbības, procedūra tiek izbeigta saskaņā ar 7. panta 

1. punkta b) apakšpunktu apakšpunktā minēto pārbaudes procedūru. 

Priekšsēdētājs var saņemt komitejas atzinumu, izmantojot 7. panta 

1. punkta ba) apakšpunktā minēto rakstisko procedūru.” 

[Gr. 55] 

b) Panta 2. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

“a)  Ja pēc pārbaudes procedūras attiecīgā(-s) trešā(-s) valsts(-is) veic 

pasākumus, kas tiek atzīti par pietiekamiem, un tādēļ Savienības rīcība 

nav vajadzīga, Komisija procedūru var apturēt saskaņā ar 7. panta 

1. punkta b) apakšpunktā aa) apakšpunktā minēto konsultēšanās 

procedūru.” 

[Gr. 56] 

c) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 
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“3. Ja pēc pārbaudes procedūras vai jebkurā laikā pirms starptautiskas strīdu 

atrisināšanas procedūras, tās laikā un pēc tam šķiet, ka vispiemērotākais 

veids, kā atrisināt strīdu, kas izriet no tirdzniecības šķēršļa, ir noslēgt ar 

attiecīgo(-ajām) trešo(-ajām) valsti(-īm) nolīgumu, kurš var grozīt 

Savienības un attiecīgās(-o) trešās(-o) valsts(-u) materiālās tiesības, 

Komisija procedūru aptur saskaņā ar 7. panta 1. punkta b) apakšpunktā 

aa) apakšpunktā paredzēto konsultēšanās procedūru, un tiek rīkotas 

sarunas saskaņā ar Līguma 207. pantu.” 

[Gr. 57] 
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7. Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu: 

“13. pants 

Lēmumu pieņemšanas procedūras 

1. Gadījumā, kad Savienība pēc 3. vai 4. pantā paredzētās sūdzības vai 6. pantā 

paredzētā pieteikuma izmanto starptautiskās konsultācijas vai strīdu 

atrisināšanas procedūras, lēmumus attiecībā uz attiecīgo procedūru sākšanu, 

veikšanu vai izbeigšanu pieņem Komisija. 

2. Ja pēc tam, kad Savienība ir rīkojusies saskaņā ar 12. panta 2. punktu, tai 

jāpieņem lēmums par tirdzniecības politikas pasākumiem, kuri jāpieņem 

saskaņā ar 11. panta 2. punkta c) apakšpunktu vai saskaņā ar 12. pantu, tā 

nekavējoties rīkojas saskaņā ar Līguma 207. pantu un vajadzības gadījumā 

saskaņā ar visām piemērojamajām procedūrām.” 
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7.a  Iekļauj šādu pantu: 

„13.a pants  

Ziņojums 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par Komisijas un 

Tirdzniecības šķēršļu komitejas darbību. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā 

sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 58] 

8. Svītro 14. pantu. 

5. PADOMES 1996. GADA 29. JANVĀRA REGULA (EK) NR. 385/96 PAR AIZSARDZĪBU 

PRET ZAUDĒJUMUS RADOŠU CENU NOTEIKŠANU KUĢIEM1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 385/96 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 385/96 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 56, 6.3.1996., 21. lpp. 
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-1.  Regulas 25. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(25) Tā kā, lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, 

īstenošanas pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 

saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra 

Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 59] 
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1. Regulas 5. panta 11. punktu aizstāj ar šādu: 

“11. Neskarot 15. panta 2. punktu, ja ir skaidrs, ka pastāv pietiekami pierādījumi, lai 

pamatotu procedūras sākšanu, Komisija to sāk 45 dienu laikā pēc sūdzības 

iesniegšanas vai, ja procedūru sāk atbilstīgi 8. punktam, ne vēlāk kā sešus 

mēnešus pēc fakta, kas kļuvis zināms vai kam būtu vajadzējis kļūt zināmam 

par kuģa pārdošanu, un publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī. Ja iesniegtie pierādījumi nav pietiekami, tad 45 dienu laikā pēc 

sūdzības iesniegšanas Komisijai par to informē sūdzības iesniedzēju.” 

2. Regulas 7. pantu groza šādi. 

a) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2.  Ja pasākumi nav nepieciešami, izmeklēšanu vai lietas izskatīšanu izbeidz. 

Komisija izbeidz izmeklēšanu saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru. Priekšsēdētājs var saņemt komitejas atzinumu, izmantojot 

10. panta 2.a punktā minēto rakstisko procedūru.” 

[Gr. 60] 

b) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 
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“Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka pastāv zaudējumus radošu cenu noteikšana un 

tās radīts kaitējums, Komisija uzliek kuģu būvētājam maksājumu par zaudējumus 

radošu cenu noteikšanu saskaņā ar 10. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Šā maksājuma apjoms ir vienāds ar noteikto starpību starp parasto cenu un 

zaudējumus radošu cenu. Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus sava lēmuma 

īstenošanai, jo īpaši minētā maksājuma iekasēšanai.” 

3. Regulas 8. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“Izmeklēšanu var izbeigt, nenosakot zaudējumus radošu cenu, ja kuģu būvētājs galīgi 

un bez nosacījumiem anulē kuģa pārdošanu par zaudējumus radošu cenu vai izpilda 

līdzvērtīgu pasākumu, kam ir piekritusi Komisija.” 

4. Regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Ja attiecīgais kuģu būvētājs neveic samaksu saskaņā ar 7. pantā noteikto 

maksājumu par zaudējumus radošu cenu noteikšanu, Komisija attiecībā uz šā 

kuģu būvētāja būvētiem kuģiem ievieš pretpasākumus piekraušanas un 

izkraušanas tiesību atteikšanas veidā.” 
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5. Regulas 10. pantu aizstāj ar šādu: 

“10. pants 

 Komitejas procedūra 

1. Komisijai palīdz komiteja, kas atbild par zaudējumus radošu cenu noteikšanu 

kuģiem. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 
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2.a  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 61] 

6. Regulas 13. panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Bez ziņu sniedzēja īpašas atļaujas Komisija un dalībvalstis vai to ierēdņi 

neatklāj informāciju, kas saņemta, ievērojot šo regulu, un kuru ziņu sniedzējs 

lūdz uzskatīt par konfidenciālu. Informācijas apmaiņu starp Komisiju un 

dalībvalstīm vai iekšējos dokumentus, ko sagatavojušas Savienības vai 

dalībvalstu iestādes, neizpauž, izņemot šajā regulā īpaši paredzētus 

gadījumus.” 



60 60 

7. Regulas 14. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Informāciju izpauž rakstiski. To veic, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālās 

informācijas aizsardzību, cik drīz vien iespējams un parasti ne vēlāk kā vienu 

mēnesi pirms galīgā lēmuma datuma. Ja Komisija attiecīgajā termiņā nevar 

informēt par konkrētiem faktiem vai apsvērumiem, tad pēc tam tos dara 

zināmus pēc iespējas drīz. Informācijas atklāšana neskar turpmākos Komisijas 

lēmumus, bet, ja šāds lēmums balstās uz jebkuriem atšķirīgiem faktiem vai 

apsvērumiem, tos atklāj pēc iespējas drīz.” 

7.a  Iekļauj šādu pantu: 

 „14.a pants 

 Ziņojums 

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par Komisijas un tās 

komitejas darbību, kura atbild par aizsardzību pret zaudējumus radošu cenu 

noteikšanu kuģiem. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā 

iesniegšanas Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 62] 
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6. PADOMES 1996. GADA 22. NOVEMBRA REGULA (EK) NR. 2271/96, AR KO PAREDZ 

AIZSARDZĪBU PRET TREŠĀS VALSTS PIEŅEMTU TIESĪBU AKTU EKSTERITORIĀLAS 

PIEMĒROŠANAS SEKĀM UN NO TIEM IZRIETOŠĀM VAI AR TIEM PAMATOTĀM 

DARBĪBĀM1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 2271/96 Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumu. Turklāt Komisijai 

būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu Regulu 

(EK) Nr. 2271/96, saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 2271/96 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 309, 29.11.1996., 1. lpp. 
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-1.  Regulas 9. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„9. Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā noteikt kritērijus attiecībā 

uz atļauju personām pilnībā vai daļēji pakļauties kādai prasībai vai 

aizliegumam, tostarp ārvalstu tiesu pieprasījumiem, tādā mērā, lai 

nepakļaušanās nenodarītu nopietnu kaitējumu viņu pašu vai Savienības 

interesēm, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu 

jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr.63 ] 

-1.a  Iekļauj šādu 9.a apsvērumu: 

„9.a  Tā kā, lai pieņemtu šīs regulas piemērošanai vajadzīgos noteikumus, 

pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē 

Komisijai attiecībā uz tiesību aktu iekļaušanu vai svītrošanu šīs regulas 

pielikumā. Ir īpaši svarīgi, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, 

atbilstīgi apspriestos, tostarp ar ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un 

izstrādājot deleģētus aktus, būtu jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un 

atbilstīga attiecīgo dokumentu nosūtīšana Eiropas Parlamentam un 

Padomei;” 

[Gr. 64] 
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1. Regulas 1. panta otro daļu aizstāj ar šādu: 

“Saskaņā ar Līguma attiecīgajiem noteikumiem un neatkarīgi no 7. panta 

c) apakšpunkta noteikumiem Komisija var pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 11.a, 

11.b un 11.c punktu, lai šīs regulas pielikumam pievienotu tiesību aktus vai svītrotu 

tos.” 

2. Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu: 

“8. pants 

1. Lai īstenotu Regulas 7. panta b) un c) punktu, Komisijai palīdz Eksteritoriālo 

tiesību aktu komiteja. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar pārbaudes 

procedūru, kas minēta šā panta 2. punktā. Minētā komiteja ir komiteja 

Regulas (ES) Nr. […./2011]  182/2011 nozīmē. [Gr. 65] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 
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2.a  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 66] 

3. Regulā iekļauj šādus pantus. 

“11.a pants 

1. Komisijai uz nenoteiktu laiku tiek piešķirtas pilnvaras Komisija ir pilnvarota 

pieņemt 1. pantā minētos deleģētos aktus saskaņā ar 1. pantu attiecībā uz 

tiesību aktu iekļaušanu un svītrošanu šīs regulas pielikumā.. 

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaicīgi Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 11.b un 

11.c pantā izklāstītos nosacījumus. [Gr. 67] 



65 65 

11.b pants 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. [Gr. 68] 

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai 

atsaukt pilnvaru deleģēšanu, apņemas informēt pārējās iestādes un Komisiju 

samērīgā termiņā pirms galīgā lēmuma pieņemšanas, norādot, kuras deleģētās 

pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas iespējamos iemeslus. 

Pilnvaras pieņemt 1. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

piecu gadu laikposmu no .... Komisija sagatavo ziņojumu par deleģētajām 

pilnvarām vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. 

Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša ilguma 

laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šādam pagarinājumam 

neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām. [Gr. 321] 

                                                 

 Regulas spēkā stāšanās datums. 
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3. Eiropas Parlaments vai Padome var jebkurā laikā atsaukt 1. panta otrajā daļā 

1. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu Ar atsaukšanas lēmumu tiek izbeigta šajā 

lēmumā norādīto pilnvaru deleģēšana izbeidz tajā norādīto pilnvaru 

deleģējumu. Tas stājas spēkā nekavējoties nākamajā dienā pēc šā lēmuma 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlāk, lēmumā 

norādītajā dienā. Tas neietekmē jau spēkā esošos deleģētos aktus.To publicē 

Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

3.a  Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi deleģēto aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 

  Parlamentam un Padomei. [Gr. 68] 

3.b  Saskaņā ar 1. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu 

mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši 

Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 

Padomes iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.” 

[Gr. 322] 
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11.c pants 

1. Eiropas Parlaments un Padome var paust iebildumus pret deleģēto aktu divu 

mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo termiņu pagarina par vienu mēnesi. 

2. Ja, beidzoties šim termiņam, ne Eiropas Parlaments, ne Padome iebildumus 

pret deleģēto aktu nav paudusi, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī, un tas stājas spēkā šajā izdevumā minētajā dienā.  

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 

stāties spēkā pirms minētā termiņa beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan 

Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu necelt iebildumus.  

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome pauž iebildumus pret deleģēto aktu, tas 

nestājas spēkā. Iestāde, kura ceļ iebildumus, norāda iemeslus, kāpēc tā iebilst 

pret deleģēto aktu.” 

[Gr. 69] 
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7. PADOMES 2001. GADA 23. JŪLIJA REGULA (EK) NR. 1515/2001 PAR PASĀKUMIEM, 

KURUS KOPIENA DRĪKST VEIKT AIZSARDZĪBAI PRET DEMPINGU UN SUBSIDĒTU 

IMPORTU PĒC ZIŅOJUMA, KO PIEŅĒMUSI PTO STRĪDU IZŠĶIRŠANAS 

ORGANIZĀCIJA1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1515/2001 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1515/2001 groza šādi. 

-1.  Pievieno šādu apsvērumu: 

„(6a)  Tā kā ir nepieciešami vienoti nosacījumi par pasākumu pieņemšanu vai 

apturēšanu, lai izpildītu PTO Strīdu izšķiršanas padomes ieteikumus un 

nolēmumus, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras 

būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 70] 

                                                 

1 OV L 201, 26.7.2001., 10. lpp. 



69 69 

-1.a  Pievieno šādu apsvērumu: 

„(6b) Pasākumu apturēšanai uz ierobežotu laikposmu būtu jāizmanto 

konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko 

saistību ar galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu 

piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti labojamu kaitējumu, ir jāļauj 

Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 71] 

1. Regulas 1. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

“1. Kad SIO pieņem ziņojumu par Savienības pasākumu (“apstrīdēto 

pasākumu”), kas pieņemts saskaņā ar Padomes 2009. gada 30. novembra 

Regulu (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga 

cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis*, Padomes 

2009. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 597/2009 par aizsardzību pret 

subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis**, 

vai šo regulu, Komisija var veikt vienu vai vairākus no turpmāk 

minētajiem pasākumiem, ko tā uzskata par piemērotiem atbilstīgi 

3.a panta 2. punktā minētajai pārbaudes procedūrai: 

____________________ 

* OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp. 

** OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.” 
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aa)  panta 1. punkta b) apakšpunktu aizstāj ar šādu: 

„b)  pieņemt jebkādus citus tiesību akta īstenošanas pasākumus, kurus 

uzskata par piemērotiem konkrētajos apstākļos.” 

[Gr. 72] 

b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Ciktāl ir lietderīgi veikt pārskatīšanu pirms 1. punktā noteiktajiem 

pasākumiem vai to laikā, šādu pārskatīšanu sāk Komisija.” 

c) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Ciktāl ir lietderīgi apturēt apstrīdēto vai grozīto pasākumu, to uz 

ierobežotu termiņu aptur Komisija saskaņā ar 3.a panta 2. punktā 

1.a punktā minēto kārtību konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 73] 
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2. Regulas 2. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Lai ņemtu vērā SIO ziņojumā sniegtās juridiskās interpretācijas par 

neapstrīdētiem pasākumiem, Komisija pēc sava ieskata var veikt arī 

jebkuru no 1. panta 1. punktā minētajiem pasākumiem.” 

b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Ciktāl ir lietderīgi veikt pārskatīšanu pirms 1. punktā noteiktajiem 

pasākumiem vai to laikā, šādu pārskatīšanu sāk Komisija.” 

c) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu:  

“4. Ciktāl ir lietderīgi apturēt apstrīdēto vai grozīto pasākumu, to uz 

ierobežotu termiņu aptur Komisija saskaņā ar 3.a panta 2. punktā 

1.a punktā minēto kārtībukonsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 74] 
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3. Iekļauj šādu pantu. 

“3.a pants 

1. Komisijai palīdz Antidempinga komiteja, kas izveidota ar 15. panta 1. punktu 

Regulā (EK) Nr. 1225/2009, vai attiecīgā gadījumā — Antisubsidēšanas 

komiteja, kas izveidota ar 25. panta 1. punktu Regulā (EK) Nr. 597/2009. Šīs 

komitejas ir komitejas Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 75] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

2.a  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 76] 
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3.a  Iekļauj šādu pantu: 

 „3.b pants  

Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par Komisijas, 

Antidempinga komitejas un Antisubsidēšanas komitejas darbību, procedūrām un 

lēmumiem. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā 

iesniegšanas Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 77] 

8. PADOMES 2001. GADA 19. NOVEMBRA REGULA (EK) NR. 2248/2001 PAR DAŽĀM 

PIEMĒROŠANAS PROCEDŪRĀM STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMAM 

STARP EIROPAS KOPIENĀM UN TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN 

HORVĀTIJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES, KĀ ARĪ PAGAIDU NOLĪGUMAM STARP 

EIROPAS KOPIENU UN HORVĀTIJAS REPUBLIKU1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 2248/2001 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 2248/2001 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 304, 21.11.2001., 1. lpp. 
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-1.  Regulas 6. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(6)  Komisijas īstenošanas akti, ar ko groza kombinēto nomenklatūru un TARIC 

kodus, neizraisa nekādas būtiskas izmaiņas.” 

[Gr. 78] 

-1.a  Regulas 10. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(10)  Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt sīki izstrādātu 

kārtību, kādā īstenojami dažādi noteikumi, kas paredzēti Stabilizācijas un 

asociācijas nolīgumā, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 79] 
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-1.b  Pievieno šādu apsvērumu: 

„(10a) Tūlītēju pasākumu pieņemšanai ārkārtējos un kritiskos apstākļos būtu 

jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un 

loģisko saistību ar galīgo pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu 

piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti labojamu kaitējumu, ir jāļauj 

Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro 

nekavējoties.” 

[Gr. 80] 

-1.c  Pievieno šādu apsvērumu: 

„(10b)  Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja tas 

nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos 

gadījumos, kas saistīti ar ārkārtējiem un kritiskiem apstākļiem Pagaidu 

nolīguma 25. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 26. panta 4. punkta un 

pēc tam Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 38. panta 4. punkta 

b) apakšpunkta un 39. panta 4. punkta izpratnē.” 

[Gr. 81] 
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-1.d  Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu. 

 „2. pants 

 Koncesijas attiecībā uz zīdāmu teļu gaļu 

Kārtību, kā attiecībā uz zīdāmu teļu gaļas produktu tarifa kvotu īstenojams 

Pagaidu nolīguma 14. panta 2. punkts, kā arī Stabilizācijas un asociācijas 

nolīguma 27. panta 2. punkts, pieņem Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru, 

kas paredzēta 7.fa panta 5. punktā.” 

[Gr. 82] 

-1.e  Regulas 3. pantu svītro. [Gr. 83] 

-1.f  Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

 „4. pants 

 Koncesijas attiecībā uz zvejniecības produktiem 

Kārtību, kā attiecībā uz abu nolīgumu Va pielikumā uzskaitīto zivju un 

zvejniecības produktu tarifa kvotām īstenojams Pagaidu nolīguma 15. panta 

1. punkts, kā arī 28. panta 1. punkts Stabilizācijas un asociācijas nolīgumā, 

pieņem Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas paredzēta 7.fa panta 

5. punktā.” 

[Gr. 84] 
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-1.g  Regulas 5. pantu svītro. [Gr. 85] 

-1.h  Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu: 

 „7. pants 

 Tehniski pielāgojumi 

Tehniskus šajā regulā definētās īstenošanas kārtības grozījumus un pielāgojumus, 

kas ir vajadzīgi sakarā ar izmaiņām kombinētās nomenklatūras kodos vai TARIC 

apakšgrupās, vai sakarā ar to, ka noslēgti jauni nolīgumi, protokoli, veiktas vēstuļu 

apmaiņas vai citas darbības starp Savienību un Horvātiju un kas neietver būtiskas 

izmaiņas, pieņem saskaņā ar 7.fa panta 5. punktā noteikto pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 86] 

1. Regulas 7.a pantu groza šādi. 
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a) Iekļauj šādu 3.a un 3.b punktu. 

“3.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 

[5.] pantu. 

3.b Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 

[8.] pantu saistībā ar tās [5.] pantu.” 

a) Panta 2., 3. un 4. punktu svītro. [Gr. 87] 

b) Panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“Pēc apspriešanās pabeigšanas un ja izrādās, ka nav iespējams neviens cits 

pasākums, Komisija saskaņā ar 7.a panta 3.a punktā 7.fa panta 5. punktā 

paredzēto kārtību pārbaudes procedūru var nolemt nerīkoties vai arī pieņemt 

attiecīgos pasākumus atbilstīgi Pagaidu nolīguma 25. un 26. pantam un pēc tam 

— atbilstīgi Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 38. un 39. pantam. 

Steidzamos gadījumos piemēro šīs regulas 7.a panta 3.b punktu7.fa panta 

7. punktu.” 

[Gr. 88] 

c) Svītro 7., 8. un 9. punktu. 



79 79 

2. Regulas 7.b pantu aizstāj ar šādu: 

 “7.b pants 

 Ārkārtēji un kritiski apstākļi 

Ja Pagaidu nolīguma 25. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 26. panta 4. punkta un 

pēc tam Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 38. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 

39. panta 4. punkta nozīmē iestājas ārkārtēji un kritiski apstākļi, Komisija saskaņā ar 

7.a panta 3.a punktu 7.fa panta 4. punktā minēto konsultēšanās procedūru var veikt 

tūlītējus pasākumus, kā paredzēts Pagaidu nolīguma 25. un 26. pantā un pēc tam — 

Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 38. un 39. pantā. Steidzamos gadījumos 

piemēro 7.a panta 3.b punktu7.fa panta 6. punktu.” [Gr. 89] 

Ja Komisija saņem dalībvalsts pieprasījumu, tā pieņem par to lēmumu piecu darba 

dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.”  
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3. Regulas 7.e panta otro teikumu aizstāj ar šādu:  

 “Ja vajadzīgs, tā pieņem aizsardzības pasākumus saskaņā ar 7.a panta 3.a punktā 

7.fa panta 5. punktā minēto kārtību pārbaudes procedūru, izņemot palīdzības 

gadījumus, kuros piemēro Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 597/2009 

par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas 

dalībvalstis, ja pasākumi jāveic atbilstīgi minētajā regulā noteiktajai kārtībai. 

[Gr. 90]  

______________________ 

 OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.”  

3.a  Regulas 7.f pantu groza šādi: 

 a)  Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 
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„3.  Kamēr 2. punktā minētajās pārrunās nav panākts savstarpēji apmierinošs 

risinājums, Komisija var izlemt veikt citus attiecīgus pasākumus, kurus tā 

uzskata par nepieciešamiem saskaņā ar Pagaidu nolīguma 30. pantu un pēc 

tam Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 43. pantu, kā arī saskaņā ar 

7.fa panta 5. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

b)  Panta 4., 5. un 6. punktu svītro. [Gr. 91 ] 

3.b  Iekļauj šādu pantu: 

  „7.fa pants 

  Komitejas procedūra 

1.  Lai sasniegtu 2. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta 

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 42. pantā. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 
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2.  Lai sasniegtu 4. panta mērķus, Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, 

kas izveidota ar 248.a pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par 

Kopienas Muitas kodeksa izveidi*. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 

3.  Lai sasniegtu 7.a, 7.b, 7.e un 7.f panta mērķus, Komisijai palīdz 

Padomdevēju komiteja, kas izveidota ar Padomes 1994. gada 22. decembris 

Regulas (EK) Nr. 3285/94* 4. pantu. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 

4.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

5.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 
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6.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 4. pantu. 

7.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 5. pantu. 

8.  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.   

[Gr. 92] 

________________________ 

  * OV L 349, 31.12.1994., 53. LPP."
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9. PADOMES 2002. GADA 21. JANVĀRA REGULA (EK) NR. 153/2002 PAR 

KONKRĒTĀM PROCEDŪRĀM, LAI PIEMĒROTU EIROPAS KOPIENU UN TO 

DALĪBVALSTU, NO VIENAS PUSES, UN BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS 

REPUBLIKAS, NO OTRAS PUSES, STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS LĪGUMU, KĀ ARĪ 

LAI PIEMĒROTU EIROPAS KOPIENAS UN BIJUŠĀS DIENVIDSLĀVIJAS MAĶEDONIJAS 

REPUBLIKAS PAGAIDU NOLĪGUMU1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 153/2002 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 

182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 153/2002 groza šādi. 

-1.  Regulas 6. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(6)  Komisijas īstenošanas aktos, ar ko groza kombinēto nomenklatūru un 

TARIC kodus, nav ietvertas būtiskas izmaiņas.” 

[Gr. 93] 

                                                 

1 OV L 25, 29.1.2002., 16. lpp. 
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-1.a  Regulas 11. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(11) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt sīki izstrādātu 

kārtību, kādā īstenojami dažādi noteikumi, kas paredzēti Stabilizācijas un 

asociācijas nolīgumā, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 94] 
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-1.b Pievieno šādu apsvērumu: 

„(11a)Tūlītēju pasākumu pieņemšanai ārkārtējos un kritiskos apstākļos būtu 

jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un 

loģisko saistību ar galīgo pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu 

piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti labojamu kaitējumu, ir jāļauj 

Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 95] 

-1.c  Pievieno šādu apsvērumu: 

„(11b) Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja tas 

nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos 

gadījumos, kas saistīti ar ārkārtējiem un kritiskiem apstākļiem Pagaidu 

nolīguma 24. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 25. panta 4. punkta un pēc 

tam Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 37. panta 4. punkta 

b) apakšpunkta un 38. panta 4. punkta izpratnē.” 

[Gr. 96] 
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-1.d  Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu: 

 „2. pants 

 Koncesijas teļa gaļai 

Komisija saskaņā ar 7.fa panta 5. punktā norādīto pārbaudes procedūru pieņem 

sīki izstrādātus noteikumus Pagaidu nolīguma 14. panta 2. punkta un pēc tam 

Stabilizācijas un asociācijas līguma 27. panta 2. punkta īstenošanai attiecībā uz 

tarifu kvotu teļa gaļas produktiem.” 

[Gr. 97] 

-1.e  Regulas 3. pantu svītro. [Gr. 98] 

-1.f  Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

„4. pants 

Turpmākas koncesijas 

Ja, ievērojot Stabilizācijas un asociācijas līguma 29. pantu un Pagaidu nolīguma 

16 pantu, tarifu kvotu robežās piešķir papildu koncesijas attiecībā uz zvejniecības 

produktiem, Komisija saskaņā ar 7.fa panta 5. punktā noteikto pārbaudes procedūru 

pieņem sīki izstrādātus noteikumus šo tarifu kvotu ieviešanai.” 

[Gr. 99] 
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-1.g  Regulas 5. pantu svītro. [Gr. 100] 

-1.h  Regulas 7. pantu aizstāj ar šādu: 

„7. pants 

Tehniski pārlabojumi 

Sīki izstrādāto īstenošanas noteikumu, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu, 

grozījumus un tehniskus pārlabojumus, kuri vajadzīgi sakarā ar kombinētās 

nomenklatūras kodu un TARIC apakšiedaļu izmaiņām, kā arī izriet no Savienības 

un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas jaunu līgumu noslēgšanas, 

protokoliem, sarakstes vai cita veida savstarpējām darbībām, un kas neietver 

būtiskas izmaiņas, pieņem saskaņā ar šīs regulas 7.fa panta 5. punktā noteikto 

pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 101] 
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1. Regulas 7.a pantu groza šādi. 

a) Iekļauj šādu 3.a un 3.b punktu. 

“3.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 

[5.] pantu. 

3.b Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 

[8.] pantu saistībā ar tās [5.] pantu.” 

 a)  Panta 2., 3. un 4. punktu svītro. [Gr. 102] 

b) Panta 6. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:  

“Pēc pārrunu pabeigšanas un ja izrādās, ka nav iespējams neviens cits 

pasākums, Komisija saskaņā ar 7.a panta 3.a punktā 7.fa panta 5. punktā 

paredzēto kārtību pārbaudes procedūru var nolemt vai nu nerīkoties, vai 

nepieņemt attiecīgus pasākumus atbilstīgi Pagaidu nolīguma 24. un 25. pantam 

un pēc tam — atbilstīgi Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 37. un 

38. pantam. Steidzamos gadījumos piemēro šīs regulas  7.a panta 3.b punktu 

7.fa panta 7. punktu.” 

[Gr. 103] 
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c) Svītro 7., 8. un 9. punktu. 

2. Regulas 7.b pantu aizstāj ar šādu: 

 “7.b pants 

Ārkārtēji un kritiski apstākļi 

Ja Pagaidu nolīguma 24. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 25. panta 4. punkta un 

pēc tam Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 37. panta 4. punkta b) apakšpunkta un 

38. panta 4. punkta nozīmē iestājas ārkārtēji un kritiski apstākļi, Komisija saskaņā ar 

šīs regulas 7.a panta 3.a punktu 7.fa panta 4. punktā minēto konsultēšanās 

procedūru var veikt tūlītējus pasākumus, kā paredzēts Pagaidu nolīguma 24. un 

25. pantā un pēc tam — Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 37. un 38. pantā. 

Steidzamos gadījumos piemēro 7.a panta 3.b punktu7.fa panta 6. punktu. [Gr. 104] 
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Ja Komisija saņem dalībvalsts pieprasījumu, tā pieņem par to lēmumu piecu darba 

dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.”  

3. Regulas 7.e panta 1. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu:  

 “Ja vajadzīgs, tā pieņem aizsardzības pasākumus saskaņā ar 7.a panta 3.a punktā 

7.fa panta 5. punktā minēto kārtību pārbaudes procedūru, izņemot palīdzības 

gadījumus, kuros piemēro Padomes 2009. gada 11. jūnija Regulu (EK) Nr. 597/2009 

par aizsardzību pret subsidētu importu no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas 

dalībvalstis, ja pasākumus veic atbilstīgi minētajā regulā noteiktajai kārtībai. 

[Gr. 105] 

____________________ 

  OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp.” 
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3.a  Regulas 7.f pantu groza šādi: 

 a)  Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

„3.  Kamēr 2. punktā minētajās apspriedēs nav atrasts abpusēji pieņemams 

risinājums, Komisija var pieņemt lēmumu par citiem piemērotiem 

pasākumiem, ko tā uzskata par vajadzīgiem saskaņā ar Pagaidu 

nolīguma 30. pantu un vēlāk Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 

43. pantu, kā arī 7.fa panta 5. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

 b)  Panta 4., 5. un 6. punktu svītro. [Gr. 106] 
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3.b  Iekļauj šādu pantu: 

„7.fa pants 

Komitejas procedūra 

1.  Lai sasniegtu 2. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas paredzēta 

Regulas  (EK) Nr. 1254/1999 42. pantā. Šī komiteja ir komiteja Regulas 

(ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

2.  Lai sasniegtu 4. panta mērķus, Komisijai palīdz Muitas kodeksa komiteja, 

kas izveidota ar 248.a pantu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) 

Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi*. Šī komiteja ir komiteja 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

3.  Lai sasniegtu 7.a, 7.b, 7.e un 7.f panta mērķus, Komisijai palīdz 

Padomdevēju komiteja, kas izveidota ar Padomes Regulas (EK) Nr. 3285/94* 

4. pantu. Šī komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 
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4.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

5.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

6.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 4. pantu. 

7.  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 5. pantu. 

8.  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 107] 

________________________ 

 * OV L 349, 31.12.1994., 53. lpp." 
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10. PADOMES 2003. GADA 3. MARTA REGULA (EK) NR. 427/2003, AR KO PAREDZ 

PAGAIDU AIZSARDZĪBAS MEHĀNISMU ATTIECĪBĀ UZ KONKRĒTU PREČU IMPORTU NO 

ĶĪNAS TAUTAS REPUBLIKAS UN AR KO GROZA PADOMES REGULU (EK) NR. 519/94 

PAR KOPĒJIEM NOTEIKUMIEM IMPORTAM NO TREŠĀM VALSTĪM1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 427/2003 Komisijai būtu jāpiešķir pilnvaras pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu Regulas (EK) Nr. 625/2009 I pielikumu. 

Turklāt Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

īstenotu Regulu (EK) Nr. 427/2003 saskaņā ar Regulu (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011. 

[Gr. 108] 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 427/2003 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 65, 8.3.2003., 1. lpp. 



96 96 

-1.  Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(21a)Lai pieņemtu šīs regulas piemērošanai vajadzīgos noteikumus, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 

attiecībā uz Padomes 2009. gada 7. jūlija Regulas (EK) Nr. 625/2009 par 

kopējiem noteikumiem importam no dažām trešām valstīm I pielikuma 

grozīšanu, lai valstis, kad tās kļūs par PTO dalībniecēm, svītrotu no trešo 

valstu saraksta, kas iekļauts minētajā pielikumā. Ir īpaši svarīgi, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 

ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētos aktus, būtu 

jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un pienācīgi 

nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.  

________________ 

  OV L 185, 17.7.2009., 1. lpp.” 

[Gr. 109] 
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-1.a  Regulas 22. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(22) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 

pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 110] 

-1.b  Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(22a)Uzraudzības un pagaidu pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto 

konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko 

saistību ar galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu 

piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti labojamu kaitējumu, ir jāļauj 

Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 111] 
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-1.c  Regulas 5. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

„1. Izmeklēšanu uzsāk pēc dalībvalsts, jebkuras juridiskas personas vai 

asociācijas, kas nav juridiska persona un kas rīkojas Savienības nozares 

vārdā, iesniegta pieprasījuma vai pēc Komisijas pašiniciatīvas, ja Komisija 

uzskata, ka ir pietiekami daudz pierādījumi, lai pamatotu izmeklēšanas 

sākšanu.” 

[Gr. 112] 

-1.d  Regulas 5. pantā iekļauj šādu punktu: 

„2.a Pieprasījumā uzsākt izmeklēšanu iekļauj pierādījumus, ka ir ievēroti 1. panta 

1. punktā noteiktie aizsardzības pasākumu piemērošanas nosacījumi. 

Pieprasījumā parasti iekļauj šādu informāciju: attiecīgās preces importa 

pieauguma tempu un apjomu absolūtā un relatīvā izteiksmē, pieaugušā 

importa aizņemto iekšzemes tirgus daļu, pārdošanas apjoma, ražošanas, 

ražīguma, jaudas izmantošanas, peļņas un zaudējumu, kā arī nodarbinātības 

izmaiņas. 
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Izmeklēšanu var sākt arī tad, ja importa pieaugums koncentrējas vienā vai 

vairākās dalībvalstīs, un ar nosacījumu, ka ir pietiekami daudz pierādījumu 

par to, ka ir izpildīti nosacījumi izmeklēšanas sākšanai, kuri konstatēti, 

pamatojoties uz 2. panta 2. punktā un 3. pantā minētajiem faktoriem.” 

[Gr. 113] 

1. Regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Ja ir skaidrs, ka ir pietiekami daudz pierādījumu, lai pamatotu izmeklēšanas 

sākšanu un visas konsultācijas, kurās saskaņā ar 3. punktu nav panākts 

savstarpēji apmierinošs risinājums, Komisija publicē paziņojumu Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī.” 
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1.a  Iekļauj šādu pantu: 

 „6.a pants 

Iepriekšējas uzraudzības pasākumi 

1. Ja kādas Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes preces importa tendences 

liecina, ka varētu rasties viena no 2. un 3. pantā minētajām situācijām, 

minētās preces importam var piemērot iepriekšējas uzraudzības pasākumus. 

2. Ja kādā no paaugstināta riska nozarēm strauji palielinās importētu preču 

apjoms, kas ir koncentrēts vienā vai vairākās dalībvalstīs, Komisija var ieviest 

iepriekšējas uzraudzības pasākumus. 

3. Iepriekšējas uzraudzības pasākumus pieņem Komisija saskaņā ar 15. panta 

1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru. 
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4. Iepriekšējas uzraudzības pasākumi ir spēkā ierobežotu laiku. Ja vien nav 

paredzēts citādi, tie zaudē spēku otrā sešu mēnešu perioda beigās pēc 

pirmajiem sešiem mēnešiem, kurā šie pasākumi ieviesti.” 

[Gr. 114] 

2. Regulas 7. pantu groza šādi. 

 a) Panta 1. punkta otro un trešo teikumu aizstāj ar šādiem teikumiem: 

“Komisija veic šādus pagaidu pasākumus saskaņā ar 15. panta 2. punktā 

1.a punktā  minēto kārtību konsultēšanās procedūru. Steidzamos gadījumos 

piemēro 15. panta 3. punktu.” 

[Gr. 115] 

b) Svītro 3. punktu. 

3. Regulas 8. pantu aizstāj ar šādu: 
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“8. pants 

Procedūras izbeigšana bez pasākumu noteikšanas 

Ja aizsardzības pasākumus uzskata par nevajadzīgiem, tad izmeklēšanu vai 

procedūru beidz saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

4. Regulas 9. pantu groza šādi. 

a) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja šā panta 1. punktā minētās konsultācijās nevienojas par abpusēji 

apmierinošu risinājumu 60 dienu laikā no konsultācijas pieprasījums 

saņemšanas galīgos aizsardzības vai tirdzniecības novirzīšanas 

pasākumus nosaka saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru.” 
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b) Svītro 3. un 6. punktu. 

4.a  Regulas 12. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

„3.  Veicot jebkuru aizsardzības pasākumu, konsultācijas notiek ar [...] komiteju 

vai nu pēc dalībvalsts pieprasījuma, vai pēc Komisijas iniciatīvas, lai 

pārbaudītu pasākumu iedarbību un pārliecinātos, vai to piemērošana vēl 

joprojām ir nepieciešama.” 

[Gr. 117] 

5. Regulas 12. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4.  Ja Komisija uzskata, ka aizsardzības pasākumi jāatsauc vai jāgroza, tā atsauc 

vai groza aizsardzības pasākumus saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 118] 

6. Regulas 14. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Pasākumus, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, Savienības interesēs ar Komisijas 

lēmumu var atlikt uz deviņiem mēnešiem. Saskaņā ar 15. panta 2. punktā 

1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru pasākumu atlikšanu var pagarināt 

uz turpmāku termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. Pasākumus var apturēt tikai 

tad, ja uz laiku ir mainījušies tirgus apstākļi, un nav domājams, ka pasākumu 

apturēšanas rezultātā atkal radīsies tirgus traucējumi. Pēc apspriešanās 

pasākumus jebkurā laikā var atjaunot, ja atlikšanas iemesls vairs nepastāv.” 

[Gr. 119] 
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6.a  Iekļauj šādu pantu: 

„14.a pants 

Pilnvaru piešķiršana 

Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 14.b pantu attiecībā uz 

Regulas (EK) Nr. 625/2009 I pielikuma grozījumu pieņemšanu, lai valstis, kad tās 

kļūs par PTO dalībniecēm, svītrotu no trešo valstu saraksta, kas iekļauts minētajā 

pielikumā." 

[Gr. 120] 

6.b  Iekļauj šādu pantu: 

„14.b pants 

Deleģējuma īstenošana 

1.  Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 
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2.  Pilnvaras pieņemt 22. panta 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 

piešķir uz piecu gadu laikposmu no .... Komisija ne vēlāk kā deviņus 

mēnešus pirms minētā piecu gadu laikposma beigām sagatavo ziņojumu par 

pilnvaru deleģējumu. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda 

paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šādam 

pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma 

beigām. 

3.  Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 22. panta 

3. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz 

tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc 

tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

                                                 

  Regulas spēkā stāšanās datums. 
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4.  Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

5.  Saskaņā ar 22. panta 3. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai 

tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un 

Padomei ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja 

līdz minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir 

informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par četriem 

mēnešiem.” 

[Gr. 323] 
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7. Regulas 15. pantu aizstāj ar šādu: 

“15. pants 

Komitejas procedūra 

1. Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota ar 4. panta 

1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 par 

kopējiem importa noteikumiem*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 122] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 
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3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011  

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu. [Gr. 123] 

4. Ievērojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 5. punktu, ja izmanto rakstisko 

procedūru, to izbeidz bez rezultātiem, ja priekšsēdētāja noteiktajā termiņā tā 

nolemj priekšsēdētājs vai pieprasa komitejas locekļu vairākums, kas definēts 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 1. punktā. 

____________________ 

* OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp." 
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8. Regulas 17. panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Bez ziņu sniedzēja īpašas atļaujas Komisija un dalībvalstis vai to ierēdņi 

neatklāj informāciju, kas saņemta, ievērojot šo regulu, un ko ziņu sniedzējs 

lūdz uzskatīt par konfidenciālu. Informācijas apmaiņu starp Komisiju un 

dalībvalstīm vai informāciju, kas attiecas uz konsultācijām, ko rīko atbilstoši 

12. pantam, vai 5. panta 3. punktā un 9. panta 1. punktā noteiktajām 

konsultācijām, vai iekšējos dokumentus, ko sagatavojušas Savienības vai tās 

dalībvalstu iestādes, neizpauž atklātībā vai lietā iesaistītajām pusēm, izņemot 

gadījumus, ko īpaši paredz šī regula.” 

9. Regulas 18. panta 4. punkta ceturto teikumu aizstāj ar šādu: 

 “Informācijas atklāšana neskar turpmākos Komisijas lēmumus, bet, ja šāds lēmums 

balstās uz atšķirīgiem faktiem vai apsvērumiem, tos dara zināmus pēc iespējas drīz.” 

10. Regulas 19. panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādiem: 

“5. Komisija pārbauda pienācīgi iesniegto informāciju un to, ciktāl tā ir 

reprezentatīva, un šādas analīzes rezultātus kopā ar atzinumu pēc būtības 

nodod komitejai.  
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6. Puses, kuras ir rīkojušās saskaņā ar 2. punktu, var pieprasīt, lai tām nosūta 

faktus un apsvērumus, uz kuriem, iespējams, pamatosies galīgie lēmumi. Šādu 

informāciju dara pieejamu tiktāl, cik tas iespējams, un neskarot turpmākos 

Komisijas lēmumus.” 

10.a  Iekļauj šādu pantu: 

„19.a pants 

Ziņojums 

 1.  Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par Komisijas, 

komitejas un visu citu struktūru darbību, kuras atbildīgas par šīs regulas 

īstenošanu un no tās izrietošo saistību izpildi, tostarp attiecībā uz 

tirdzniecības šķēršļiem. 

 2.  Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un attīstības izklāstu par 

tirdzniecības attiecībām ar Ķīnu.  
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3.  Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas 

var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas ad hoc sanāksmi, 

lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs regulas 

piemērošanu. 

 4.  Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 124] 

10.b  Regulas 22. panta 3. punktu svītro. [Gr. 125] 

11. PADOMES 2003. GADA 6. MARTA REGULA (EK) NR. 452/2003 PAR PASĀKUMIEM, 

KURUS KOPIENA DRĪKST VEIKT ATTIECĪBĀ UZ ANTIDEMPINGA VAI 

ANTISUBSIDĒŠANAS PASĀKUMU UN AIZSARDZĪBAS PASĀKUMU KOPĒJO IETEKMI1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 452/2003 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 452/2003 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 69, 13.3.2003., 8. lpp. 
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-1. Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(10a) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 

pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp." 

[Gr. 126] 

1. Regulas 1. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

“Ja Komisija uzskata, ka antidempinga vai antisubsidēšanas pasākumu kombinācija 

ar tarifu aizsardzības pasākumiem uz vienu un to pašu importu var radīt lielāku 

ietekmi, nekā Savienības tirdzniecības aizsardzības politikā būtu vēlams, tā var 

pieņemt tos no turpmāk minētajiem leģislatīvā akta īstenošanas pasākumiem, kurus 

tā uzskata par nepieciešamiem saskaņā ar 2.a panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru:” 

[Gr. 127] 
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2. Iekļauj šādu pantu. 

“2.a pants 

1. Komisijai palīdz Antidempinga komiteja, kas izveidota saskaņā ar 15. panta 

1. punktu Padomes 2009. gada 30. novembra Regulā (EK) Nr. 1225/2009 par 

aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas 

Kopienas dalībvalstis*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 

182/2011 nozīmē. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.” 

2.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 128] 

____________________ 

* OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp." 
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12. PADOMES 2005. GADA 25. APRĪĻA REGULA (EK) NR. 673/2005, AR KO NOSAKA 

PAPILDU MUITAS NODOKĻUS DAŽU TĀDU PREČU IMPORTAM, KURU IZCELSME IR 

AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 673/2005 Padomei ir dotas pilnvaras to atcelt. Šīs pilnvaras 

būtu jāatņem, un, lai atceltu šo regulu, būtu jāpiemēro Līguma 207. pants. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 673/2005 groza šādi. 

Regulas 7. pantu svītro. 

12.A  PADOMES 2005. GADA 27. JŪNIJA REGULA (EK) NR. 1236/2005 PAR TĀDU 

PREČU TIRDZNIECĪBU, KO VARĒTU IZMANTOT NĀVESSODA IZPILDEI, 

SPĪDZINĀŠANAI VAI CITĀDAI NEŽĒLĪGAI, NECILVĒCĪGAI VAI 

PAZEMOJOŠAI RĪCĪBAI VAI SODĪŠANAI 2 [Gr. 129] 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1236/2005 Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas pielikumus.  

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1236/2006 groza šādi: 

[Gr. 130] 

                                                 

1 OV L 110, 30.4.2005., 1. lpp. 
2  OV L 200, 30.7.2005., 1. lpp. 
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1.  Regulas 25. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

 „(25) Lai pieņemtu šīs regulas piemērošanai vajadzīgos noteikumus, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 

attiecībā uz šīs regulas II, III, IV un V pielikuma grozīšanu. Ir īpaši svarīgi, 

lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 

ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu 

jānodrošina vienlaicīga, savlaicīga un atbilstīga attiecīgo dokumentu 

nosūtīšana Eiropas Parlamentam un Padomei.” 

[Gr. 131] 

2.  Regulas 12. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

„2. Komisija ir tiesīga pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 15.a pantu, lai grozītu 

II, III, IV un V pielikumu. 

[Gr. 132] 
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3.  Regulas 15. pantu svītro. [Gr. 133] 

4. Iekļauj šādu pantu: 

„15.a pants 

Deleģējuma īstenošana 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 

2. Pinvaras pieņemt 15. pantā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz 

piecu gadu laikposmu no .... Komisija ne vēlāk kā deviņus mēnešus pirms 

minētā piecu gadu laikposma beigām sagatavo ziņojumu par pilnvaru 

deleģējumu. Pilnvaru deleģējumu automātiski pagarina par tāda paša 

ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome šādam 

pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms katra laikposma 

beigām. 

                                                 

  Regulas spēkā stāšanās datums. 
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3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 15. pantā minēto 

pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto 

pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā 

publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas 

tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus. 

4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

5. Saskaņā ar 15. pantu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divu 

mēnešu laikā pēc tā paziņošanas Eiropas Parlamentam un Padomei ne 

Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja līdz minētā 

laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši 

Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai 

Padomes iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par četriem mēnešiem.” 

[Gr. 134] 

5. Regulas 16. pantu svītro. [Gr. 135] 
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13. PADOMES 2006. GADA 23. OKTOBRA REGULA (EK) NR. 1616/2006 PAR 

KONKRĒTĀM PROCEDŪRĀM, LAI PIEMĒROTU STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS 

NOLĪGUMU STARP EIROPAS KOPIENĀM UN TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN 

ALBĀNIJAS REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES, UN LAI PIEMĒROTU PAGAIDU NOLĪGUMU 

STARP EIROPAS KOPIENU UN ALBĀNIJAS REPUBLIKU1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1616/2006 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1616/2006 groza šādi. 

-1. Regulas 7. apsvērumu svītro. [Gr. 136] 

                                                 

1 OV L 300, 31.10.2006., 1. lpp. 
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-1.a  Regulas 8. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(8) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt sīki izstrādātu 

kārtību, kādā īstenojami dažādi noteikumi, kas paredzēti Stabilizācijas un 

asociācijas nolīgumā, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp." 

[AM 137] 
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-1.b  Pievieno šādu apsvērumu: 

„(8a) Tūlītēju pasākumu pieņemšanai ārkārtējos un kritiskos apstākļos un 

konkrētu preferenciālo režīmu pagaidu apturēšanai būtu jāizmanto 

konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko 

saistību ar galīgo aizsardzības pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu 

piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti labojamu kaitējumu, ir jāļauj 

Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 138] 

-1.c  Pievieno šādu apsvērumu: 

„(8b) Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja tas 

nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos 

gadījumos, kas saistīti ar ārkārtējiem un kritiskiem apstākļiem Pagaidu 

nolīguma 26. panta 4. punkta un, attiecīgi, Stabilizācijas un asociācijas 

nolīguma 39. panta 4. punkta izpratnē.” 

[Gr. 139] 
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-1.d  Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu: 

„2. pants 

Koncesijas zivīm un zivsaimniecības produktiem 

Sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz zivju un zivsaimniecības 

produktu tarifu kvotām īstenot Pagaidu nolīguma 15. panta 1. punktu un, attiecīgi, 

SAN 28. panta 1. punktu, pieņem Komisija saskaņā ar 8.a panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 140] 

-1.e  Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

„4. pants 

Tehniski pielāgojumi 

Grozījumus un šajā regulā definētās īstenošanas kārtības tehniskus pielāgojumus, 

kas ir vajadzīgi sakarā ar izmaiņām kombinētās nomenklatūras kodos vai TARIC 

apakšgrupās vai sakarā ar to, ka noslēgti jauni vai mainīti nolīgumi, protokoli, 

veiktas vēstuļu apmaiņas vai citas darbības starp Savienību un Albānijas 

Republiku, un kas neizraisa būtiskas izmaiņas, pieņem saskaņā ar pārbaudes 

procedūru, kura paredzēta šīs regulas 8.a panta 2. punktā.” 

[Gr. 141] 
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-1.f  Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu: 

„5. pants 

Vispārīgā aizsargpasākumu klauzula 

Ja Savienībai ir nepieciešams veikt pasākumu, kas paredzēts Pagaidu nolīguma 

25. pantā un, attiecīgi, SAN 38. pantā, to pieņem atbilstoši pārbaudes procedūrai, 

kura paredzēta šīs regulas 8.a panta 2. punktā, ja nav noteikts citādi Pagaidu 

nolīguma 25. pantā un, attiecīgi, SAN 38. pantā.” 

[Gr. 142] 

-1.g  Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu: 

„6. pants 

Deficīta klauzula 

Ja Savienībai ir nepieciešams veikt pasākumu, kas paredzēts Pagaidu nolīguma 

26. pantā un, attiecīgi, SAN 39. pantā, to pieņem atbilstoši pārbaudes procedūrai, 

kura paredzēta šīs regulas 8.a panta 2. punktā.” 

[Gr. 143] 
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1. Regulas 7. punkta trešo, ceturto un piekto daļu aizstāj ar šādu: 

“Komisija veic pasākumus saskaņā ar 8.a. panta 2. punktā 1.b punktā minēto 

konsultēšanās procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 8.a panta 3. punktu 

2.a punktu.” 

[Gr. 144] 

2. Regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Komisija pieņem šādus pasākumus saskaņā ar 8.a panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 8. panta 3. punktu.” 

3. Iekļauj šādu pantu. 

“8.a pants 

Komitejas procedūra 

-1.  Lai sasniegtu 2., 4. un 11. panta mērķus, Komisijai palīdz Muitas kodeksa 

komiteja, kas izveidota ar 248.a pantu Padomes 1992. gada 12. oktobra Regulā 

(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi*. Minētā komiteja ir 

komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 145] 
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1. Lai sasniegtu šīs regulas 7. un 8. punkta 5., 7. un 8. panta mērķus, Komisijai 

palīdz komiteja, kas izveidota ar saskaņā ar 4. panta 1. punktu Padomes Regulā 

Padomes 2009. gada 26. februāra Regulu (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem 

importa noteikumiem**. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. […./2011] 182/2011 nozīmē. [Gr. 146] 

1.a  Lai sasniegtu šīs regulas 6. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas 

izveidota ar Padomes 2009. gada 19. oktobra Regulu (EK) Nr. 1061/2009, ar 

ko nosaka kopīgus eksporta noteikumus***. Minētā komiteja ir komiteja 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 147] 

1.b  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 148] 
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2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

2.a  Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 4. pantu. [Gr. 149] 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā 

ar tās 5. pantu. 

3.a  Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 150] 

__________________ 

*OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. 

**OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp. 

***OV L 291, 7.11.2009., 1. lpp." 
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3.a  Regulas 11. panta trešo daļu aizstāj ar šādu: 

„Atbilstīgi konsultēšanās procedūrai, kas paredzēta šīs regulas 8.a panta 

1.b punktā, Komisija var nolemt uz laiku pārtraukt attiecīgo atvieglojumu režīmu 

produktiem, kā paredzēts Pagaidu nolīguma 30. panta 4. punktā un, attiecīgi, SAN 

43. panta 4. punktā.” 

[Gr. 151] 

3.b Regulas 12. pantu svītro. [Gr. 152] 



127 127 

14. PADOMES 2007. GADA 20. DECEMBRA REGULA (EK) NR. 1528/2007, AR KO DAŽU 

TĀDU VALSTU IZCELSMES IZSTRĀDĀJUMIEM, KURAS IETILPST ĀFRIKAS, KARĪBU 

JŪRAS REĢIONA UN KLUSĀ OKEĀNA (ĀKK) VALSTU GRUPĀ, PIEMĒRO REŽĪMU, KAS 

PAREDZĒTS NOLĪGUMOS, AR KO IZVEIDO EKONOMISKO PARTNERATTIECĪBU 

NOLĪGUMUS VAI KURU REZULTĀTĀ NOTIEK TO IZVEIDE1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1528/2007 Komisijai būtu jābūt pilnvarotai pieņemt pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1528/2007 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 348, 31.12.2007., 1. lpp. 
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-1.a  Regulas 17. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(17) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 

pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp." 

[Gr. 153] 

1. Regulas 2. pantu groza šādi. 

a) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

“2. Saskaņā ar 24.a, 24.b un 24.c pantu pieņemot deleģētos aktus, Komisija 

groza I pielikumu, pievienojot ĀKK valstu grupas reģionus vai valstis, 

kuras pabeigušas sarunas par nolīgumu starp Savienību un reģionu vai 

valsti, kas atbilst vismaz VVTT 1994 XXIV panta prasībām.” 
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b) Panta 3. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu ievadfrāzi: 

“3. Šāds reģions vai valsts joprojām būs iekļauts I pielikuma sarakstā, ja vien 

Komisija nepieņem deleģēto aktu saskaņā ar 24.a, 24.b un 24.c, ar ko 

groza I pielikumu, lai svītrotu reģionu vai valsti no minētā pielikuma, 

īpaši ja:” 

[Gr. 155] 

1.a  Regulas 5. panta 3. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

„3. Ja Komisija, pamatojoties uz dalībvalsts iesniegto informāciju, vai pēc savas 

iniciatīvas konstatē, ka 1. un 2. punktā paredzētie nosacījumi ir izpildīti, 

attiecīgā režīma piemērošanu var apturēt saskaņā ar 21. panta 1.d punktā 

minēto konsultēšanās procedūru, ja Komisija pirms tam ir:” 

[Gr. 156] 

1.b  Regulas 5. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

„4.  Šajā pantā paredzētās apturēšanas termiņš ir spēkā tik ilgi, cik tas ir 

nepieciešams Savienības finansiālo interešu aizsardzībai. Tas nepārsniedz 

sešus mēnešus, un to var pagarināt. Minētā perioda beigās Komisija pieņem 

lēmumu, vai izbeigt apturēšanu vai pagarināt apturēšanas termiņu saskaņā 

ar 21. panta 1.d punktā minēto konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 325] 
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1.c  Regulas 5. panta 6. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

„Lēmumu, ar ko aptur attiecīgo režīmu, pieņem saskaņā ar 21. panta 1.d punktā 

paredzēto konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 158] 

1.d  Regulas 6. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

„3. Sīki izstrādātus noteikumus 2. punktā minēto tarifa kvotu īstenošanai paredz 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta 21. panta 2. punktā.” 

[Gr. 159] 

1.e  Regulas 7. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

„4. Sīki izstrādātus noteikumus šajā pantā minēto tarifa kvotu sadalei pa 

reģioniem un īstenošanai pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā paredzēto 

pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 160] 
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1.f  Regulas 9. panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

„5. Sīki izstrādātus noteikumus par 1. punktā paredzēto daudzumu 

apakšsadalījumu, šā panta 1., 3. un 4. punktā minētās sistēmas pārvaldībai un 

lēmumus par apturēšanu pieņem Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 161] 

1.g  Regulas 10. panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

„4. Komisija sīki izstrādātus noteikumus šīs sistēmas pārvaldībai un lēmumus par 

apturēšanu pieņem saskaņā ar 21. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 162] 
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2. Regulas 14. pantu groza šādi. 

 a) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Ja izrādās, ka ir pietiekami pierādījumi, kas pamato procedūras sākšanu, 

Komisija publicē paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 

Procedūru sāk viena mēneša laikā pēc tam, kad no dalībvalsts saņemta 

informācija.” 

 b) Panta 4. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“4. Ja Komisija uzskata, pastāv 12. pantā izklāstītie apstākļi, tā attiecīgajam 

I pielikumā minētajam reģionam vai valstīm nekavējoties paziņo nodomu 

sākt izmeklēšanu.” 
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3. Regulas 16. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punkta otro un trešo teikumu aizstāj ar šādiem teikumiem:  

“Pagaidu pasākumus nosaka saskaņā ar 21. panta 2. punktā 1.d punktā minēto 

konsultēšanās procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 21. panta 3. punktu.” 

[Gr. 163] 

b) Svītro 2. punkta otro teikumu. 

c) Svītro 4. punktu. 

4. Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu: 

“17. pants 

Izmeklēšanas un procedūras izbeigšana bez pasākumu noteikšanas 

Ja divpusējus aizsardzības pasākumus uzskata par nevajadzīgiem, saskaņā ar 

21. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru izmeklēšanu un procedūru izbeidz.” 
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5. Regulas 18. pantu groza šādi. 

a) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja šā panta 1. punktā minētās apspriešanās rezultātā 30 dienu laikā pēc 

tam, kad jautājums nodots izskatīšanai attiecīgajam reģionam vai valstij, 

nepanāk savstarpēji apmierinošu risinājumu, tad lēmumu par galīgo 

divpusējo aizsardzības pasākumu noteikšanu 20 darba dienu laikā pēc 

apspriešanās perioda beigām Komisija pieņem saskaņā ar 21. panta 

2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

b) Svītro 3. un 4. punktu. 

6. Regulas 20. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Lēmumu noteikt uzraudzību pieņem Komisija saskaņā ar 21. panta 2. punktā 

1.d punktā minēto konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 164] 



135 135 

7. Regulas 21. pantu aizstāj ar šādu: 

“21. pants 

Komitejas procedūra 

1. Lai sasniegtu šīs nodaļas 5., 16., 17., 18. un 20. panta mērķus, Komisijai 

palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota ar 4. panta 1. punktu 

Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem 

importa noteikumiem*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. […./2011] 182/2011 nozīmē. [Gr. 165] 

1.a Lai sasniegtu 4. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar 

2. pantu Padomes Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa 

izveidi*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

[Gr. 166] 
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1.b Lai sasniegtu 6. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar 

Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1785/2003 par rīsu 

tirgus kopīgo organizāciju**. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 167] 

1.c Lai sasniegtu 7. un 9. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota 

ar Padomes Regulu (EK) Nr. 318/2006. Minētā komiteja ir komiteja Regulas 

(ES) Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 168] 

1.d Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 169] 
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2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu.  [Gr. 170] 

4. Attiecībā uz precēm, ko klasificē ar KN kodu 1701, šā panta 1. punktā 

minētajai komitejai palīdz komiteja, kas izveidota ar 195. pantu Padomes 2007. 

gada 22. oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar ko izveido lauksaimniecības 

tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus noteikumus dažiem 

lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)***. 
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4.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 171] 

__________________ 

* OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp. 

** OV L 270, 21.10.2003., 96. lpp. 

*** OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp."  

7.a Regulas 24. pantu svītro. [Gr. 172] 

8. Iekļauj šādu 24.a, 24.b un 24.c pantu: 

“24.a pants 

Deleģēšana 

1. Pilnvaras pieņemt 2. panta 2. un 3. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai 

piešķir uz nenoteiktu laiku. 

2. Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to vienlaikus paziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

3. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot 24.b un 

24.c pantā izklāstītos nosacījumus. 
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24.b pants 

Deleģēšanas atsaukšana 

1. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 2. panta 2. un 

3. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. 

2. Iestāde, kura ir sākusi iekšējo procedūru, lai pieņemtu lēmumu par to, vai 

atsaukt pilnvaru deleģēšanu, apņemas pieņemamā termiņā pirms galīgā 

lēmuma pieņemšanas informēt pārējās iestādes un Komisiju, norādot, kuras 

deleģētās pilnvaras varētu tikt atsauktas, kā arī atsaukšanas iespējamos 

iemeslus. 

3. Ar atsaukšanas lēmumu izbeidzas to pilnvaru deleģēšana, kas konkrēti 

norādītas minētajā lēmumā. Tas stājas spēkā nekavējoties vai vēlāk, lēmumā 

norādītajā dienā. Lēmums neietekmē to deleģēto aktu spēkā esību, kas jau ir 

spēkā. To publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. 
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24.c pants 

Iebildumi pret deleģētajiem aktiem 

1. Eiropas Parlaments un Padome var celt iebildumus pret deleģēto aktu divu 

mēnešu laikā no tā paziņošanas dienas. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes 

iniciatīvas šo periodu var pagarināt par vienu mēnesi. 

2. Ja, šim termiņam beidzoties, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav cēlusi 

iebildumus pret deleģēto aktu, to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī, un tas stājas spēkā tajā norādītajā dienā.  

Deleģēto aktu var publicēt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, un tas var 

stāties spēkā pirms šā perioda beigām, ja gan Eiropas Parlaments, gan Padome 

ir darījuši Komisijai zināmu nodomu necelt iebildumus.  

3. Ja Eiropas Parlaments vai Padome ceļ iebildumus pret pieņemtu deleģēto aktu, 

tas nestājas spēkā. Iestāde, kura ceļ iebildumus, norāda iemeslus, kāpēc iebilst 

pret deleģēto aktu.” 

[Gr.173] 
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8.a Iekļauj šādu pantu: 

„24.d pants 

Konfidencialitāte 

1. Saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju izmanto tikai tam mērķim, kuram tā 

pieprasīta. 

2. Bez informācijas sniedzēja īpašas atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu 

informāciju, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju, kas saņemta saskaņā ar 

šo regulu. 

3. Katrā lūgumā ievērot konfidencialitāti norādāmi iemesli, kāpēc informācija 

ir konfidenciāla. Taču, ja informācijas sniedzējs nedz vēlas to darīt publiski 

pieejamu, nedz arī atļauj to izpaust tiklab kopumā, kā konspektīvi un ja tiek 

uzskatīts, ka konfidencialitātes pieprasījums nav pamatots, tad attiecīgo 

informāciju var atstāt bez ievērības. 
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4. Informāciju katrā ziņā uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu 

būtiski negatīvi iespaidot informācijas sniedzēju vai šādas informācijas 

avotu. 

5. Šā panta 1. līdz 4. punkts neliedz Savienības iestādēm atsaukties uz vispār 

pieejamu informāciju un jo īpaši uz iemesliem, pamatojoties uz kuriem 

pieņemti lēmumi saskaņā ar šo regulu. Minētās iestādes tomēr ņem vērā 

attiecīgo fizisko un juridisko personu likumīgās intereses neatklāt 

noslēpumus, kas saistās ar to uzņēmējdarbību.” 

[Gr.174] 

8.b Iekļauj šādu pantu: 

„24.e pants 

Ziņojums 

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par Komisijas, 

komiteju un visu citu struktūru darbību, kuras atbildīgas par šīs regulas 

īstenošanu un no tās izrietošo saistību izpildi, tostarp attiecībā uz 

tirdzniecības šķēršļiem. 
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2. Ziņojumā iekļauj arī statistikas kopsavilkumu un attīstības izklāstu par 

tirdzniecības attiecībām ar ĀKK valstīm.  

3. Ziņojumā iekļauj informāciju par šīs regulas īstenošanu. 

4. Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma 

iesniegšanas var uzaicināt Komisiju uz atbildīgās Parlamenta komitejas 

ad hoc sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu visus jautājumus saistībā ar šīs 

regulas piemērošanu. 

5. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr.175] 
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15. PADOMES 2007. GADA 19. NOVEMBRA REGULA (EK) NR. 140/2008 PAR DAŽĀM 

PROCEDŪRĀM, LAI PIEMĒROTU STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMU STARP 

EIROPAS KOPIENĀM UN TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN MELNKALNES 

REPUBLIKU, NO OTRAS PUSES, KĀ ARĪ LAI PIEMĒROTU PAGAIDU NOLĪGUMU STARP 

EIROPAS KOPIENU, NO VIENAS PUSES, UN MELNKALNES REPUBLIKU, NO OTRAS 

PUSES1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 140/2008 Komisijai būtu jābūt pilnvarotai pieņemt pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 140/2008 groza šādi. 

-1. Regulas 7. apsvērumu svītro. [Gr. 176] 

                                                 

1 OV L 43, 19.2.2008., 1. lpp. 
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-1.a Regulas 8. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(8) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt sīki izstrādātu 

kārtību, kādā īstenojami dažādi noteikumi, kas paredzēti Stabilizācijas un 

asociācijas nolīgumā, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 177] 
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-1.b Pievieno šādu apsvērumu: 

„(8a) Uzraudzības un pagaidu pasākumu pasākumu pieņemšanai un preferenciālo 

režīmu pagaidu apturēšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot 

vērā to ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsardzības pasākumu 

pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

labojamu kaitējumu, ir jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, 

kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 178] 

-1.c Pievieno šādu apsvērumu: 

„(8b) Komisijai būtu jāpieņem nekavējoties piemērojami īstenošanas akti, ja tas 

nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos 

gadījumos, kas saistīti ar ārkārtējiem un kritiskiem apstākļiem Pagaidu 

nolīguma 26. panta 5. punkta b) apakšpunkta un 27. panta 4. punkta un pēc 

tam Stabilizācijas un asociācijas nolīguma 41. panta 5. punkta 

b) apakšpunkta un 42. panta 4. punkta izpratnē.” 

[Gr. 179] 
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-1.d Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu: 

„2. pants 

Koncesijas zivīm un zivsaimniecības produktiem 

Sīki izstrādātas normas Pagaidu nolīguma 14. panta un pēc tam Stabilizācijas un 

asociācijas nolīguma 29. panta īstenošanai attiecībā uz zivju un zivsaimniecības 

produktu tarifu kvotām pieņem Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas 

paredzēta šīs regulas 8.a panta 2. punktā.” 

[Gr. 180] 

-1.e Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

„4. pants 

Tehniski pielāgojumi 

Grozījumus un tehniskus pielāgojumus noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo 

regulu un kas ir vajadzīgi sakarā ar izmaiņām kombinētās nomenklatūras kodos 

vai Taric apakšgrupās vai sakarā ar to, ka noslēgti jauni vai mainīti nolīgumi, 

protokoli, veiktas vēstuļu apmaiņas vai citas darbības starp Savienību un 

Melnkalnes Republiku, un kas neizraisa nekādas būtiskas izmaiņas, pieņem 

saskaņā ar pārbaudes procedūru, kura paredzēta 8.a panta 2. punktā.” 

[Gr. 181] 
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-1.f Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu: 

„5. pants 

Vispārējā drošības klauzula 

Ja Savienībai ir jāveic pasākums, kas paredzēts Pagaidu nolīguma 26. pantā un 

pēc tam SAN 41. pantā, to pieņem atbilstīgi pārbaudes procedūrai, kura norādīta 

šīs regulas 8.a panta 2. punktā, ja nav paredzēts citādi Pagaidu nolīguma 26. pantā 

un pēc tam SAN 41. pantā.” 

[Gr. 182] 

-1.g Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu: 

„6. pants 

Deficīta klauzula 

Ja Savienībai ir jāveic pasākums, kas paredzēts Pagaidu nolīguma 27. pantā un 

pēc tam SAN 42. pantā, to pieņem atbilstīgi pārbaudes procedūrai, kura norādīta 

šīs regulas 8.a panta 2. punktā.” 

[Gr. 183] 
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1. Regulas 7. panta trešo, ceturto un piekto daļu aizstāj ar šādu: 

“Komisija pieņem šādus pasākumus saskaņā ar 8.a panta 2. punktā 1.a punktā 

minēto konsultēšanās procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 8.a panta 3. punktu 

2.a punktu.” 

[Gr. 184] 

2. Regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Komisija pieņem šādus pasākumus saskaņā ar 8.a panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 8.a panta 3. punktu.”  

3. Iekļauj šādu pantu. 

“8.a pants 

Komitejas procedūra 

-1. Lai sasniegtu 2., 4. un 11. panta mērķus, Komisijai palīdz Muitas kodeksa 

komiteja, kas izveidota ar 248.a pantu Padomes 1992. gada 12. oktobra 

Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi*. Minētā 

komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 185] 
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-1.a Lai sasniegtu 6. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar 

Padomes 2009. gada 19. oktobra Regulu (EK) Nr. 1061/2009, ar ko nosaka 

kopīgus eksporta noteikumus**. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 186] 

1. Lai sasniegtu 7. un 8. panta 5., 7. un 8. panta mērķus, Komisijai palīdz 

komiteja, kas izveidota ar 4. panta 1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra 

Regulā (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem importa noteikumiem***. Minētā 

komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. […./2011] 182/2011 nozīmē. [Gr. 187] 

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 188] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 4. pantu. [Gr. 189] 
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3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā 

ar tās 5. pantu. 

3.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 190] 

__________________ 

*OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. 

**OV L 291, 7.11.2009., 1. lpp. 

*** OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp." 

3.a Regulas 11. panta trešo daļu aizstāj ar šādu: 

„Atbilstīgi konsultēšanās procedūrai, kas paredzēta šīs regulas 8.a panta 1.a punktā, 

Komisija var nolemt uz laiku pārtraukt attiecīgo preferenciālo režīmu produktiem, kā 

paredzēts Pagaidu nolīguma 31. panta 4. punktā un pēc tam SAN 46. panta 

4. punktā.” 

[Gr. 191] 
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3.b Regulas 12. pantu svītro. [Gr. 192] 

16. PADOMES 2008. GADA 21. JANVĀRA REGULA (EK) NR. 55/2008, AR KO IEVIEŠ 

AUTONOMĀS TIRDZNIECĪBAS PREFERENCES MOLDOVAS REPUBLIKAI UN AR KO 

GROZA REGULU (EK) NR. 980/2005 UN KOMISIJAS LĒMUMU 2005/924/EK1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 55/2008 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt 

pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 55/2008 groza šādi. 

-1. Regulas 11. apsvērumu svītro. [Gr. 193] 

-1.a Regulas 12. apsvērumu svītro. [Gr. 194] 

                                                 

1 OV L 20, 24.1.7.2008., 1. lpp. 
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-1.b Regulas 13. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(13) Lai nodrošinātu vienotus šīs regulas īstenošanas nosacījumus, īstenošanas 

pilnvaras būtu jāpiešķir Komisijai. Šīs pilnvaras būtu jāīsteno saskaņā ar 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp." 

[Gr. 195] 

-1.c Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(13) Uzraudzības un pagaidu pasākumu pieņemšanai un preferenciālo režīmu 

pagaidu apturēšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot vērā  

šo pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsargpasākumu 

pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

labojamu kaitējumu, ir jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, 

kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 196] 
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-1.d Regulas 3. panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

„3. Neskarot citus šīs regulas noteikumus, jo īpaši 10. pantu, ja 

lauksaimniecības produktu imports rada būtiskus sarežģījumus Savienības 

tirgiem un to regulēšanas mehānismiem, Komisija ar īstenošanas aktiem var 

veikt vajadzīgos pasākumus. Šos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar 

11.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 197] 

-1.e Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

„4. pants 

Tarifu kvotu piemērošana piena produktiem 

Sīki izstrādātus noteikumus tarifu kvotu īstenošanai pozīcijām 0401 līdz 0406 

Komisija nosaka, pieņemot īstenošanas aktus. Šos īstenošanas aktus pieņem 

saskaņā ar 11.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 198] 
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-1.f Regulas 7. panta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

„Komisija saskaņā ar 11.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru pieņem 

noteikumus, kas vajadzīgi šīs regulas piemērošanai un kas nav 4. pantā minētie 

noteikumi, jo īpaši:” 

[Gr. 199] 

-1.g Regulas 8. pantu svītro. [Gr. 200] 

1. Regulas 10. pantu groza šādi. 

a) Ievadfrāzi 1. punktā aizstāj ar šādu: 

“1. Ja Komisija konstatē, ka ir pietiekami pierādījumi par krāpšanu, 

nelikumībām vai par to, ka Moldova sistemātiski neievēro produktu 

izcelsmes noteikumus un ar tiem saistītās procedūras vai ka tā 

nenodrošina to ievērošanu, un par to, ka Moldova nenodrošina 

administratīvo sadarbību, kā paredzēts 2. panta 1. punktā, vai neievēro 

citus 2. panta 1. punktā paredzētos nosacījumus, Komisija var veikt 

pasākumus saskaņā ar 11.a panta 2. punktā 11.a panta 1.b punktā 

paredzēto konsultēšanās procedūru, lai pilnīgi vai daļēji ne vairāk kā uz 

sešiem mēnešiem atceltu šajā regulā paredzēto preferenču režīmu, ar 

nosacījumu, ka Komisija iepriekš:” 

[Gr. 201] 
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b) Svītro 2. punktu. 

ba) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

„3. Pēc atcelšanas perioda beigām Komisija lemj vai nu par pagaidu 

atcelšanas pasākuma atcelšanu, […] vai par atcelšanas pasākuma 

pagarināšanu saskaņā ar 11.a panta 1.b punktā minēto 

konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 326] 

2. Regulas 11. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Ja Moldovas izcelsmes produktu importē saskaņā ar noteikumiem, kas līdzīgu 

vai tieši konkurējošu produktu ražotājam Savienībā rada vai var radīt 

ievērojamus sarežģījumus, Komisija saskaņā ar 11.a panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru var atkal noteikt, ka minētajam produktam piemērojami 

kopējā muitas tarifa nodokļi.” 

2.a Regulas 11. panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

„5. Izmeklēšanu pabeidz sešos mēnešos no 2. punktā minētā paziņojuma 

publicēšanas. Ārkārtas apstākļos Komisija saskaņā ar 11.a panta 1.b punktā 

minēto konsultēšanās procedūru var pagarināt šo termiņu.” 

[Gr. 327] 
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2.b Regulas 11. panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

„6. Komisija saskaņā ar 11.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru 

pieņem lēmumu trijos mēnešos. Šāds lēmums stājas spēkā viena mēneša 

laikā pēc tā publicēšanas.” 

[Gr. 204] 

2.c Regulas 11. panta 7. punktu aizstāj ar šādu: 

„7. Ja ārkārtas apstākļos, kas prasa tūlītēju rīcību, izmeklēšana nav iespējama, 

Komisija saskaņā ar 11.a panta 2.a punktā minēto procedūru nekavējoties 

veic visus vajadzīgos preventīvos pasākumus.” 

[Gr. 205] 
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3. Iekļauj šādu pantu: 

“11.a pants 

Komitejas procedūra 

1. Lai sasniegtu 11. panta 3. panta 3. punkta, kā arī 11. un 12. panta mērķus, 

Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota saskaņā ar 

4. panta 1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 

par kopējiem importa noteikumiem*. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. […./2011] 182/2011 nozīmē. [Gr. 206] 

1.a Lai sasniegtu 4. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar 

195. pantu Padomes 2007. gada 22. oktobra Regulā (EK) Nr. 1234/2007, ar 

ko izveido lauksaimniecības tirgu kopīgu organizāciju un paredz īpašus 

noteikumus dažiem lauksaimniecības produktiem (“Vienotā TKO regula”)**. 

Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 207] 
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1.b Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 208] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 4. pantu. [Gr. 209] 

2.b Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 210] 

__________________ 

*OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp. 

**OV L 299, 16.11.2007., 1. lpp." 
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3.a Regulas 12. panta otro daļu aizstāj ar šādu: 

„2.   Ja Moldova attiecībā uz iepriekš minēto 17., 18., 19. un 21. sadaļu neievēro 

izcelsmes noteikumus vai nenodrošina administratīvu sadarbību, kā prasīts 

2. pantā, vai ja minēto sadaļu produktu imports, uz kuriem attiecas 

preferenču režīms, kas piešķirts ar šo regulu, būtiski pārsniedz Moldovas 

parastos eksporta līmeņus, veic atbilstīgus pasākumus saskaņā ar 

11.a panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

[Gr. 211] 

17. PADOMES 2008. GADA 16. JŪNIJA REGULA (EK) NR. 594/2008 PAR DAŽĀM 

PROCEDŪRĀM, LAI PIEMĒROTU STABILIZĀCIJAS UN ASOCIĀCIJAS NOLĪGUMU STARP 

EIROPAS KOPIENĀM UN TO DALĪBVALSTĪM, NO VIENAS PUSES, UN BOSNIJU UN 

HERCEGOVINU, NO OTRAS PUSES, KĀ ARĪ LAI PIEMĒROTU PAGAIDU NOLĪGUMU PAR 

TIRDZNIECĪBU UN AR TIRDZNIECĪBU SAISTĪTIEM JAUTĀJUMIEM STARP EIROPAS 

KOPIENU, NO VIENAS PUSES, UN BOSNIJU UN HERCEGOVINU, NO OTRAS PUSES1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 594/2008 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 594/2008 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 169, 30.6.2008., 1. lpp. 
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-1. Regulas 7. apsvērumu svītro. [Gr. 212] 

-1.a Regulas 8. apsvērumu aizstāj ar šādu:  

„(8) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt sīki izstrādātu 

kārtību, kādā īstenojami dažādi noteikumi, kas paredzēti Stabilizācijas un 

asociācijas nolīgumā, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs 

pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 

2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp." 

[Gr. 213] 

-1.b Pievieno šādu apsvērumu: 

„(8a) Uzraudzības un pagaidu pasākumu pieņemšanai un atvieglojumu režīmu 

pagaidu apturēšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo 

pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsargpasākumu 

pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

labojamu kaitējumu, ir jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, 

kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 214] 
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-1.c Pievieno šādu apsvērumu: 

„(8b) Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akti, kas piemērojami nekavējoties, ja 

tas nepieciešams nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ pienācīgi pamatotos 

gadījumos, kas saistīti ar ārkārtēju un kritisku apstākļu iestāšanos Pagaidu 

nolīguma 24. panta 5. punkta b) apakšpunkta un 25. panta 4. punkta, kā arī 

SAN 39. panta 5. punkta b) apakšpunkta un 40. panta 4. punkta izpratnē.” 

[Gr. 215] 

-1.d Regulas 2. pantu aizstāj ar šādu: 

„2. pants 

Koncesijas zivīm un zivsaimniecības produktiem 

Sīki izstrādātu kārtību, kā attiecībā uz zivju un zivsaimniecības produktu tarifu 

kvotām īstenojams Pagaidu nolīguma 13. pants, kā arī SAN 28. pants, pieņem 

Komisija saskaņā ar pārbaudes procedūru, kas minēta šīs regulas 8.a panta 

2. punktā.” 

[Gr. 216] 
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-1.e Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

„4. pants 

Tehniski pielāgojumi 

Grozījumus un tehniskus pielāgojumus, kas pieņemti saskaņā ar šo regulu un kas 

ir vajadzīgi sakarā ar izmaiņām kombinētās nomenklatūras kodos vai Taric 

apakšgrupās vai sakarā ar to, ka noslēgti jauni vai mainīti nolīgumi, protokoli, 

veiktas vēstuļu apmaiņas vai citas darbības starp Savienību un Bosniju un 

Hercegovinu, un kas neizraisa nekādas būtiskas izmaiņas, pieņem saskaņā ar 

pārbaudes procedūru, kas noteikta 8.a panta 2. punktā.” 

[Gr. 217] 

-1.f Regulas 5. pantu aizstāj ar šādu: 

„5. pants 

Vispārējā drošības klauzula 

Ja Savienībai ir jāveic pasākums, kas paredzēts Pagaidu nolīguma 24. pantā, kā 

arī SAN 39. pantā, to pieņem atbilstīgi pārbaudes procedūrai, kas minēta šīs 

regulas 8.a panta 2. punktā, ja nav noteikts citādi Pagaidu nolīguma 24. pantā, kā 

arī SAN 39. pantā.” 

[Gr. 218] 
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-1.g Regulas 6. pantu aizstāj ar šādu: 

„6. pants 

Klauzula par deficītu 

Ja Savienībai ir jāveic pasākums, kas paredzēts Pagaidu nolīguma 25. pantā, kā 

arī SAN 40. pantā, to pieņem atbilstīgi pārbaudes procedūrai, kas minēta šīs 

regulas 8.a panta 2. punktā.” 

[Gr. 219] 

1. Regulas 7. punkta trešo, ceturto un piekto daļu aizstāj ar šādu: 

“Komisija pieņem šādus pasākumus saskaņā ar 8.a. panta 2. punktā 1.a punktā 

minēto konsultēšanās procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 8. panta 3. punktu 

2.a punktu.” 

[Gr. 220] 
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2. Regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Komisija pieņem šādus pasākumus saskaņā ar 8.a. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 8. panta 3. punktu.”  

3. Iekļauj šādu . 

“8.a pants 

Komitejas procedūra 

-1. Lai sasniegtu 2., 4. un 11. panta mērķus, Komisijai palīdz Muitas kodeksa 

komiteja, kas izveidota ar 248.a pantu Padomes 1992. gada 12. oktobra 

Regulā (EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa izveidi*. Minētā 

komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 221] 

-1.a Lai sasniegtu 6. panta mērķus, Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota ar 

Padomes 2009. gada 19. oktobra Regulu (EK) Nr. 1061/2009, ar ko nosaka 

kopīgus eksporta noteikumus**. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. 182/2011 nozīmē. [Gr. 222] 
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1. Lai sasniegtu 7. un 8. panta 5., 7. un 8. panta mērķus, Komisijai palīdz 

Aizsardzības pasākumu komiteja, kas izveidota saskaņā ar 4. panta 1. punktu 

Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā (EK) Nr. 260/2009 par kopējiem 

importa noteikumiem***. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) 

Nr. […./2011] 182/2011 nozīmē. [Gr. 223] 

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 224] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

2.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu 

saistībā ar tās 4. pantu. [Gr. 225] 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā 

ar tās 5. pantu. 
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3.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 226] 

__________________ 

*OV L 302, 19.10.1992., 1. lpp. 

**OV L 291, 7.11.2009., 1. lpp. 

*** OV L 84, 31.3.2009., 1 lpp." 

3.a Regulas 11. panta trešo daļu aizstāj ar šādu: 

„Atbilstoši konsultatīvajai procedūrai, kas minēta šīs regulas 8.a panta 1.a punktā, 

Komisija var nolemt uz laiku pārtraukt attiecīgo atvieglojumu režīmu produktiem, kā 

paredzēts Pagaidu nolīguma 29. panta 4. punktā, kā arī SAN 44. panta 4. punktā.” 

[Gr. 227] 

3.b Regulas 12. pantu svītro. [Gr. 228] 
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18. PADOMES 2008. GADA 22. JŪLIJA REGULA (EK) NR. 732/2008 PAR VISPĀRĒJO 

TARIFA PREFERENČU SISTĒMAS PIEMĒROŠANU LAIKPOSMĀ NO 2009. GADA 1. 

JANVĀRA UN PAR GROZĪJUMIEM REGULĀS (EK) NR. 552/97, NR. 1933/2006 UN 

KOMISIJAS REGULĀS (EK) NR. 1100/2006 UN NR. 964/20071  

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 732/2008 Komisija būtu jāpilnvaro pieņemt deleģētos aktus 

saskaņā ar Līguma 290. pantu, lai grozītu minētās regulas I pielikumu. Turklāt Komisijai 

būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto 

regulu saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 182/2011. [Gr. 229] 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 732/2008 groza šādi: 

                                                 

1 OV L 211, 6.8.2008., 1. lpp. 
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-1. Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(24a) Lai pieņemtu šīs regulas piemērošanai vajadzīgos noteikumus, pilnvaras 

pieņemt aktus saskaņā ar Līguma 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai 

attiecībā uz to, ka pieprasījuma iesniedzējai valstij piešķir īpašu veicināšanas 

režīmu ilgtspējīgai attīstībai un labai pārvaldībai un atbilstīgi groza 

I pielikumu, ka pieņem sīki izstrādātu kārtību par to noteikumu īstenošanu, 

kuri attiecas uz Kopējā muitas tarifa nodokļu samazināšanu 1701 pozīcijā 

minētajiem produktiem, ka aptur Kopējā muitas tarifa nodokļus 1006 un 

1701 pozīcijā minētajiem produktiem, ka prasa importa licences 

1701 pozīcijā minēto produktu importam, ka, grozot I pielikumu, valsti svītro 

no režīma saņēmējvalstu saraksta un nosaka pārejas periodu, ka aptur šajā 

regulā paredzētos preferenciālos režīmus, ka preferenciālos režīmus uz laiku 

atceļ attiecībā uz visiem vai dažiem produktiem, kuru izcelsme ir 

saņēmējvalstī, un ka groza šīs regulas I pielikumu. Ir īpaši svarīgi, lai 

Komisija, veicot sagatavošanas darbus, atbilstīgi apspriestos, tostarp ar 

ekspertiem. Komisijai, sagatavojot un izstrādājot deleģētus aktus, būtu 

jānodrošina, lai attiecīgos dokumentus vienlaikus, savlaicīgi un regulāri 

nosūta Eiropas Parlamentam un Padomei.” 

[Gr. 230] 
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-1.a Regulas 25. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(25) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt pagaidu un galīgos 

pasākumus aizsargpasākumu pieņemšanai, piemērot iepriekšējas 

uzraudzības pasākumus un izbeigt izmeklēšanu bez pasākumu piemērošanas, 

Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 

saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra 

Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 231] 

-1.b Pievieno šādu apsvērumu: 

„(25a) Lai sāktu un pagarinātu izmeklēšanu, pieņemtu lēmumu sešus mēnešus 

kontrolēt un izvērtēt stāvokli saņēmējvalstī, ja Komisija uzskata, ka 

preferenču atcelšana uz laiku ir pamatota, un lai pieņemtu pagaidu 

pasākumus, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo 

aizsargpasākumu pieņemšanu, būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra 

saistībā ar nekavējoties piemērojamiem īstenošanas aktiem. Ja pasākumu 

piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti labojamu kaitējumu, ir jāļauj 

Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 232] 
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-1.c Regulas 10. pantu groza šādi: 

a) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

„2. Komisija ir pilnvarota pieņemt delģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, 

lai pēc pieprasījuma izskatīšanas lemtu par to, vai pieprasījuma 

iesniedzējai valstij piešķirt īpašo veicināšanas režīmu ilgtspējīgai 

attīstībai un labai pārvaldībai un attiecīgi grozīt I pielikumu. 

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti labojams kaitējums un 

tāpēc pastāv nenovēršama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas 

pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 27.b pantā noteikto 

procedūru.” 

b) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

„5. Visas attiecības saistībā ar pieprasījuma iesniedzējas valsts 

pieprasījumu Komisija kārto saskaņā ar 27. panta 5. punktā minēto 

konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 233] 
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-1.d Regulas 11. pantu groza šādi: 

a) Panta 7. punktu aizstāj ar šādu: 

„7. Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu  

attiecībā uz sīki izstrādātu kārtību par to noteikumu īstenošanu, kuri 

minēti šā panta 4., 5. un 6. punktā.  

Ja kavētas rīcības dēļ varētu rasties grūti labojams kaitējums un 

tāpēc pastāv nenovēršama steidzamība, deleģētajiem aktiem, kas 

pieņemti saskaņā ar šo punktu, piemēro 27.b pantā noteikto 

procedūru.” 

b) Panta 8. punktu aizstāj ar šādu: 

„8. Ja ANO izslēdz valsti no vismazāk attīstīto valstu saraksta, to svītro 

no šā režīma saņēmējvalstu saraksta. Komisija ir pilnvarota pieņemt 

deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu , lai, grozot I pielikumu, 

atceltu valstij noteikto režīmu un noteiktu pārejas laiku vismaz uz 

trim gadiem.” 

[Gr. 234] 
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1. Regulas 16. pantu groza šādi. 

a) Panta 3. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

“3. Komisija saskaņā ar 27. panta 6. punktā minēto procedūru var apturēt ir 

pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai apturētu 

šajā regulā paredzēto preferenciālo režīmu attiecībā uz visiem vai dažiem 

ražojumiem, kuru izcelsme ir saņēmējvalstī, ja tā uzskata, ka pastāv 

pietiekami pierādījumi, ka pagaidu atcelšana būtu pamatota šī panta 1. un 

2. punktā minēto iemeslu dēļ, ar noteikumu, ka iepriekš tā:” 

[Gr. 235] 

b) Svītro 4. punktu. 
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2. Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu. 

“17. pants 

1. Ja Komisija vai kāda no dalībvalstīm saņem ziņas, kas var pamatot pagaidu 

atcelšanu, un ja Komisija vai kāda no dalībvalstīm uzskata, ka ir pietiekams 

pamats sākt izmeklēšanu, tā informē 27. pantā minēto komiteju un pieprasa 

konsultācijas. 

2. Komisija saskaņā ar 27. panta 5. punktā minēto konsultēšanās procedūru viena 

mēneša laikā var lemt par izmeklēšanas sākšanu.” 

2.a Regulas 18. panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

„6. Izmeklēšanu pabeidz gada laikā. Komisija var pagarināt šo termiņu saskaņā 

ar 27. panta 5. punktâ minēto konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 236] 
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3. Regulas 19. pantu groza šādi. 

-a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

„1.  Komisija iesniedz 27. panta 1. punktā minētajai Komitejai, kā arī 

Eiropas Parlamentam ziņojumu par sava darba rezultātiem.” 

[Gr. 237] 

-aa) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

„2. Ja Komisija uzskata, ka darba rezultāti nepamato pagaidu atcelšanu, 

tā saskaņā ar 27. panta 5. punktā minēto konsultēšanās procedūru 

nolemj izmeklēšanu izbeigt. Tādā gadījumā Komisija Eiropas 

Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē paziņojumu, ar kuru izsludina 

izmeklēšanas izbeigšanu un kurā izklāsta savus galvenos 

secinājumus.” 

[Gr. 238] 

a) Panta 3. punktā otro teikumu 3. punktu aizstāj ar šādu teikumu punktu: 
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„3. Ja Komisija uzskata, ka darba rezultāti pamato pagaidu atcelšanu 15. panta 

1. punkta a) apakšpunktā minētā iemesla dēļ, tā saskaņā ar 27. panta 

5. punktā minēto konsultēšanās procedūru nolemj sešus mēnešus kontrolēt 

un izvērtēt stāvokli attiecīgajā saņēmējvalstī. Komisija paziņo par šo lēmumu 

attiecīgajai saņēmējvalstij un Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicē 

paziņojumu par nodomu uz laiku atcelt preferenciālo režīmu attiecībā uz 

visiem vai dažiem saņēmējvalsts izcelsmes ražojumiem, ja vien attiecīgā 

saņēmējvalsts līdz minētā laikposma beigām neapņemas veikt pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai samērīgā termiņā panāktu atbilstību III pielikuma A daļā 

minētajām konvencijām.” 

[Gr. 239] 

b) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Ja Komisija uzskata, ka ir nepieciešama ir pilnvarota pieņemt deleģētos 

aktus saskaņā ar 27.a pantu, lai lemtu par pagaidu atcelšana, tā lemj 

saskaņā ar 27. panta 6. punktā minēto procedūru atcelšanu. Šī panta 

3. punktā minētajos gadījumos Komisija rīkojas tur minētā termiņa 

beigās.” 

[Gr. 240] 
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c) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Ja Komisija lemj pieņem deleģēto aktu par pagaidu atcelšanu, šāds 

lēmums stājas spēkā sešus mēnešus pēc tā pieņemšanas dienas, ja vien 

deleģētais akts netiek atsaukts vai pirms tam netiek nolemts deleģēto 

aktu atcelt tāpēc, ka vairs nav spēkā iemesli, kas to pamato.” 

[Gr. 241] 

4. Regulas 20. pantu groza šādi. 

 a) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Izmeklēšanu pabeidz sešos mēnešos pēc šī panta 2. punktā minētā 

paziņojuma publicēšanas. Izņēmuma apstākļos Komisija saskaņā ar 

27. panta 5. punktā minēto konsultēšanās procedūru var pagarināt šo 

termiņu.” 

[Gr. 328] 
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b) Panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

“6. Komisija saskaņā ar 27. panta 6. punktā minēto pārbaudes procedūru 

pieņem lēmumu viena mēneša laikā. Šāds lēmums stājas spēkā viena 

mēneša laikā no dienas, kad tas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 

Vēstnesī.” 

c) Panta 7. punktu aizstāj ar šādu: 

“7. Ja izņēmuma apstākļi, kas prasa tūlītēju rīcību, izmeklēšanu padara 

neiespējamu, Komisija saskaņā ar 27. panta 7. punktā minēto procedūru 

var veikt visus preventīvos pagaidu pasākumus, kas ir noteikti 

nepieciešami.” 

Ja Komisijas iejaukšanos lūgusi dalībvalsts un ja ir izpildīti 1. punktā 

paredzētie nosacījumi, Komisija pieņem lēmumu ilgākais piecās 

darbdienās pēc šāda lūguma saņemšanas. 
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Pagaidu pasākumus nepiemēro ilgāk par 200 dienām. 

Ja pagaidu aizsargpasākumus atceļ tāpēc, ka izmeklēšana liecina — 

šajā pantā paredzētie nosacījumi nav izpildīti, minēto pagaidu 

pasākumu dēļ iekasētos muitas nodokļus atmaksā automātiski. 

[Gr. 243] 

5. Regulas 21. pantu aizstāj ar šādu: 

 “21. pants 

Ja Līguma I pielikumā iekļauto produktu imports rada vai var radīt nopietnus 

Savienības tirgu, jo īpaši viena vai vairāku attālāko reģionu tirgu, vai to regulēšanas 

mehānismu darbības traucējumus, Komisija saskaņā ar 27. panta 6. punktā 5. punktā 

minēto konsultēšanās procedūru pēc dalībvalsts pieprasījuma vai pēc savas 

iniciatīvas var apturēt preferenču režīma piemērošanu attiecīgajiem produktiem pēc 

tam, kad ir konsultējusies ar attiecīgās kopējā tirgus organizācijas pārvaldības 

komiteju.” 

[Gr. 329] 

6. Svītro Regulas 22. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

„2. Iepriekšējas uzraudzības pasākumus Komisija pieņem saskaņā ar 27. panta 

5. punktā minēto konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 244] 
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6.a Iekļauj šādu pantu: 

„22.a pants 

1. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka 20. pantā paredzētie nosacījumi nav 

ievēroti, Komisija pieņem lēmumu, ar ko izbeidz izmeklēšanu un procedūru 

saskaņā ar 27. panta 6. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

2. Komisija, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzību 

27.c panta nozīmē, Eiropas Parlamentam iesniedz ziņojumu, kurā izklāsta 

atzinumus un pamatotus secinājumus, kas izdarīti par visiem attiecīgajiem 

faktiskajiem un juridiskajiem jautājumiem. Komisija ziņojumu publisko ne 

vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 245] 
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6.b Regulas 25. panta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

„Vajadzības gadījumā Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 

27.a pantu, lai pieņemtu grozījumus šīs regulas pielikumos:” 

[Gr. 246] 

7. Regulas 27. pantā pievieno 27. pantu aizstāj ar šādu 6. un 7 punktu pantu: 

„27. pants 

1. Komisijai palīdz Vispārējo preferenču komiteja. Minētā komiteja ir komiteja 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

5. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 
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6. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

5. pantu. 

7. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu. 

7.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 247] 

7.a Pievieno šādu pantu: 

„27.a pants 

1. Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā 

izklāstītos nosacījumus. 
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2. Pilnvaras pieņemt 10. panta 2. punktā, 11. panta 7. un 8. punktā, 16. panta 

3. punktā, 19. panta 4. un 5. punktā un 25. pantā minētos deleģētos aktus 

Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no .... Komisija ne vēlāk kā 

deviņus mēnešus pirms minētā piecu gadu laikposma beigām sagatavo 

ziņojumu par pilnvaru deleģējumu. Pilnvaru deleģējumu automātiski 

pagarina par tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai 

Padome šādam pagarinājumam neiebilst ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms 

katra laikposma beigām. 

3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā brīdī var atsaukt 10. panta 

2. punktā, 11. panta 7. un 8. punktā, 16. panta 3. punktā, 19. panta 4. un 

5. punktā un 25. pantā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par 

atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģējumu. Lēmums stājas spēkā 

nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī 

vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos 

aktus. 

                                                 

  Regulas spēkā stāšanās datums. 
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4. Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā vienlaikus to paziņo Eiropas 

Parlamentam un Padomei. 

5. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar 10. panta 2. punktu, 11. panta 7. un 

8. punktu, 16. panta 3. punktu, 19. panta 4. un 5. punktu un 25. pantu, stājas 

spēkā tikai tad, ja divu mēnešu laikā pēc tā paziņošanas 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, ka iebildumus neizteiks. Pēc Eiropas 

Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto laikposmu pagarina par četriem 

mēnešiem.” 

[Gr. 330] 

7.b Iekļauj šādu pantu: 

„27.b pants 

1. Deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar šo pantu, stājas spēkā nekavējoties, 

un to piemēro, kamēr nav izteikti nekādi iebildumi atbilstoši 2. punktam. 

Paziņojot aktu, Eiropas Parlamentam un Padomei izklāsta iemeslus, kādēļ 

izmanto steidzamības procedūru. 
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2. Eiropas Parlaments vai Padome var izteikt iebildumus pret deleģēto aktu 

saskaņā ar 27.a panta 5. punktā minēto procedūru. Šādā gadījumā Komisija, 

ievērojot Eiropas Parlamenta vai Padomes paziņojumu par lēmumu izteikt 

iebildumus, nekavējoties atceļ aktu.” 

[Gr. 249] 

7.c Iekļauj šādu pantu: 

„27.c pants 

1. Saskaņā ar šo regulu saņemto informāciju izmanto tikai tam mērķim, kuram 

tā pieprasīta. 

2. Bez informācijas sniedzēja īpašas atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu 

informāciju, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju, kas saņemta 

saskaņā ar šo regulu. 
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3. Katrā lūgumā ievērot konfidencialitāti norādāmi iemesli, kāpēc informācija 

ir konfidenciāla. Taču, ja informācijas sniedzējs nedz vēlas to darīt publiski 

pieejamu, nedz arī atļauj to izpaust tiklab kopumā, kā konspektīvi un ja tiek 

uzskatīts, ka konfidencialitātes pieprasījums nav pamatots, tad attiecīgo 

informāciju var atstāt bez ievērības. 

4. Informāciju katrā ziņā uzskata par konfidenciālu, ja tās izpaušana varētu 

būtiski negatīvi iespaidot informācijas sniedzēju vai šādas informācijas 

avotu. 

5. Šā panta 1. līdz 4. punkts neliedz Savienības iestādēm atsaukties uz vispār 

pieejamu informāciju un jo īpaši uz iemesliem, pamatojoties uz kuriem 

pieņemti lēmumi saskaņā ar šo regulu. Minētās iestādes tomēr ņem vērā 

attiecīgo fizisko un juridisko personu likumīgās intereses neatklāt 

noslēpumus, kas saistās ar to uzņēmējdarbību.” 

[Gr. 250] 
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7.d Iekļauj šādu pantu: 

„27.d pants 

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj visus 1. panta 2. punktā 

minētos preferenču režīmus, tostarp informāciju par to dažādo struktūru 

darbību, kurām ir jāuzrauga regulas īstenošana un no tās izrietošo saistību, 

tostarp attiecībā uz tirdzniecības šķēršļiem, ievērošana, un sniedz statistikas 

kopsavilkumu, un atspoguļo to, kā mainījušās tirdzniecības attiecības ar 

saņēmējvalstīm un teritorijām. 

2. Vispārējo preferenču komiteja un Eiropas Parlaments, pamatojoties uz 

ziņojumu, izskata shēmas elementus. Eiropas Parlaments var aicināt 

Komisiju piedalīties tā kompetentās komitejas ad hoc sanāksmē, lai 

iepazīstinātu ar jebkuru jautājumu saistībā ar nolīguma īstenošanu un 

sniegtu attiecīgus paskaidrojumus. 

3. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 251] 
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19. PADOMES 2009. GADA 11. JŪNIJA REGULA (EK) NR. 597/2009 PAR AIZSARDZĪBU 

PRET SUBSIDĒTU IMPORTU NO VALSTĪM, KAS NAV EIROPAS KOPIENAS 

DALĪBVALSTIS1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 597/2009 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 597/2009 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 188, 18.7.2009., 93. lpp. 
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-1. Regulas 16. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(16) Jāparedz, ka lietas tiktu izbeigtas neatkarīgi no tā, vai ir pieņemti galīgie 

pasākumi, parasti 11 mēnešos un jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 12 mēnešos 

pēc izmeklēšanas sākuma. Tikai tad, ja dalībvalstis Komisijai norāda, ka tās 

paredz intensīvas domstarpības lēmumu pieņemšanas procesā un ir 

nepieciešamība iesniegt īstenošanas akta projektu pārsūdzības komitejai 

saskaņā ar 6. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regulā (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus 

principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 

īstenošanas pilnvaru izmantošanu, tad Komisijai būtu jābūt iespējai nolemt 

pagarināt termiņu līdz 13 mēnešiem, taču ne ilgāk. [Gr. 252] 

__________________ 

* OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp." 

-1.a Svītro 26. apsvērumu. [Gr. 253] 
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-1.b Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(26a) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus par to, kā pieņemt pagaidu un 

galīgos pasākumus aizsargpasākumu pieņemšanai, piemērot iepriekšējas 

uzraudzības pasākumus un izbeigt izmeklēšanu bez pasākumu piemērošanas, 

Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 

saskaņā ar  Regulu (ES) Nr. 182/2011.” 

[Gr. 254] 

-1.c Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(26b) Pagaidu pasākumu pieņemšanai un izmeklēšanas pārtraukšanai būtu 

jāizmanto konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un 

loģisko saistību ar galīgo pasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu 

piemērošanas kavēšanās radītu grūti novēršamu kaitējumu, jāļauj Komisijai 

pieņemt tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 255] 
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-1.d Regulas 10. panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

„Sūdzību var iesniegt Komisijai vai dalībvalstij, kas to pārsūta Komisijai. Komisija 

nosūta dalībvalstīm katras saņemtās sūdzības kopiju. Sūdzību uzskata par 

iesniegtu pirmajā darbdienā pēc tās piegādes Komisijai ar ierakstītu sūtījumu vai 

pēc tam, kad Komisija ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par saņemšanu. Pirms 

procedūras sākšanas Komisija informē dalībvalstis un dod tām iespēju paust savu 

nostāju.” 

[Gr. 256] 

1. Regulas 10. panta 11. punktu aizstāj ar šādu: 

“11. Ja izrādās, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu procedūru sākšanu, 

Komisija to dara 45 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas un publicē 

paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja iesniegtie pierādījumi ir 

nepietiekami, 45 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas Komisijai par to 

informē sūdzības iesniedzēju.” 
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2. Regulas 11. panta 9. punktu aizstāj ar šādu:  

“9. Procedūrām, kas sāktas, ievērojot 10. panta 11. punktu, izmeklēšanu, ja vien 

iespējams, pabeidz viena gada 11 mēnešu laikā. Katrā ziņā šādas izmeklēšanas 

pabeidz 13 mēnešu 12 mēnešu laikā pēc sākšanas saskaņā ar konstatējumiem, 

kas gūti atbilstīgi 13. pantam attiecībā uz saistībām, vai konstatējumiem, kuri 

gūti atbilstīgi 15. pantam attiecībā uz galīgo lēmumu. Izņēmuma gadījumos, 

ņemot vērā izmeklēšanas sarežģītību, Komisija ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā pēc 

izmeklēšanas sākuma var izlemt šo termiņu pagarināt līdz 18 mēnešiem, bet 

nekādā ziņā vairāk.” 

[Gr. 257] 

2.a Regulas 11. pantā iekļauj šādu punktu: 

"9a. Ne vēlāk kā 32 nedēļas pēc izmeklēšanas sākšanas Komisija, pamatojoties uz 

izmeklēšanas rezultātiem, apspriežas ar dalībvalstīm. Šādas apspriešanās 

procesā dalībvalstis norāda Komisijai, vai tās paredz intensīvas diskusijas 

lēmuma pieņemšanas procesā saskaņā ar 14. un 15. pantu, lai pieņemtu 

konkrētus pasākumus, kuru ietekmē varētu būt jāveic Regulas (ES) Nr. 

182/2011 6. pantā minētā pārsūdzības procedūra. Šādā gadījumā Komisija 

ne vēlāk kā 8 mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākuma var izlemt pagarināt 

9. pantā noteikto termiņu līdz 13 mēnešiem, bet nekādā ziņā ilgāk. Komisija 

šo lēmumu publisko.” 

[Gr. 258] 
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3. Regulas 12. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

 “Pagaidu maksājumus nosaka ne agrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 9 mēnešus 

8 mēnešu laikā no procedūru sākšanas. Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā 

izmeklēšanas sarežģītību, Ja dalībvalstis saskaņā ar 11. panta 9.a punktu 

norāda Komisijai, ka tās paredz intensīvas diskusijas lēmuma pieņemšanas 

procesā saskaņā ar 14. un 15. pantu, lai pieņemtu konkrētus pasākumus, 

kuru ietekmē varētu būt jāveic Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. pantā minētā 

pārsūdzības procedūra, Komisija ne vēlāk kā 8 mēnešus pēc izmeklēšanas 

sākšanas var nolemt termiņu pagarināt līdz 12 mēnešiem 9 mēnešiem, bet 

nekādā ziņā vairāk.” 

[Gr. 259] 

b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 



194 194 

“3. Komisija pieņem pagaidu pasākumus saskaņā ar 25. panta 3. punktā 

minēto procedūru.” 

c) Svītro 5. punktu. 

4. Regulas 13. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Ja provizoriski ir konstatēts, ka subsidēšana pastāv un ka tā ir radījusi 

kaitējumu, Komisija var pieņemt pietiekamas brīvprātīgas saistības, 

saskaņā ar kurām: 

a) izcelsmes un/vai eksportētāja valsts piekrīt likvidēt vai ierobežot 

subsīdiju vai veikt citus pasākumus attiecībā uz tās ietekmi; vai 

b) vai ikviens eksportētājs apņemas pārskatīt cenas vai pārtraukt 

eksportu uz konkrēto apgabalu tik ilgi, kamēr par šādu eksportu 

tiek saņemtas kompensējamas subsīdijas, tā, lai Komisija varētu 

atzīt, ka subsīdiju kaitīgā ietekme ir likvidēta.
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Šādā gadījumā un tikmēr, kamēr saistības ir spēkā, attiecīgi vai nu 

pagaidu maksājumi, kurus Komisija noteikusi saskaņā ar 12. panta 

3. punktu, vai galīgie maksājumi, kas noteikti saskaņā ar 15. panta 

1. punktu, neattiecas uz tāda attiecīgā ražojuma importu, kuru 

ražojuši uzņēmumi, kas minēti Komisijas lēmumā, ar kuru tā 

pieņem saistības, un vēlākos minētā lēmuma grozījumos. 

Atbilstīgi šīm saistībām cenu paaugstinājums nav lielāks kā 

nepieciešams, lai atsvērtu kompensējamo subsīdiju apmēru, un tam 

jābūt mazākam nekā kompensējamo subsīdiju apmēram, ja šāds 

paaugstinājums būtu pietiekams Savienības ražošanas nozarei 

nodarītā kaitējuma novēršanai.” 

b) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Ja saistības tiek pieņemtas, izmeklēšanu izbeidz. Komisija izbeidz 

izmeklēšanu saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto izmeklēšanas 

procedūru. Priekšsēdētājs var saņemt komitejas atzinumu atbilstoši 15. 

panta 5. punktā minētajai rakstiskajai procedūrai.” 

[Gr. 260] 
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c) Panta 9. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“9. Ja kāda puse neizpilda vai atsauc saistības, vai gadījumā, ja Komisija 

atsauc saistību pieņemšanu, tad šo saistību pieņemšanu atsauc pēc 

vajadzības vai nu ar Komisijas lēmumu, vai ar Komisijas regulu, un 

piemēro vai nu pagaidu maksājumu, kuru Komisija noteikusi saskaņā ar 

12. pantu, vai galīgo maksājumu, kas noteikts saskaņā ar 15. panta 

1. punktu, ar nosacījumu, ka attiecīgajam eksportētājam vai 

eksportētājvalstij un/vai izcelsmes valstij ir bijusi sniegta iespēja izteikt 

komentārus, izņemot gadījumu, ja saistības ir atsaucis eksportētājs vai 

attiecīgā valsts.” 

d) Panta 10. punktu aizstāj ar šādu: 

“10. Pamatojoties uz labāko pieejamo informāciju, ja ir iemesls uzskatīt, ka 

saistības netiek pildītas, ja tās netiek pildītas vai ir atsauktas, gadījumos 

ja nav pabeigta izmeklēšana, kuras notika saistību uzņemšanās, saskaņā 

ar 12. pantu var noteikt pagaidu maksājumu.” 
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5. Regulas 14. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2.  Ja aizsardzības pasākumi nav vajadzīgi, izmeklēšanu vai procedūru izbeidz. 

Komisija izbeidz izmeklēšanu saskaņā ar 25. panta 2. punktā 1.a punktā 

minēto konsultēšanās procedūru. Priekšsēdētājs var saņemt komitejas 

atzinumu atbilstoši 25. panta 4.b punktā minētajai rakstiskajai procedūrai.” 

[Gr. 261] 

6. Regulas 15. panta 1. punktu groza šādi. 

a) Pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“1. Ja galīgi konstatētie fakti liecina, ka saņemtas kompensējamas subsīdijas, 

kuras nodarījušas kaitējumu, un Savienības interešu dēļ tādēļ vajadzīga 

iejaukšanās saskaņā ar 31. pantu, Komisija saskaņā ar 25. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru nosaka galīgo kompensācijas maksājumu. Ja 

spēkā ir pagaidu maksājumi, tad Komisija šo procedūru sāk ne vēlāk kā 

vienu mēnesi pirms šādu maksājumu termiņa beigām.” 
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b) Svītro otro un trešo daļu. 

7. Regulas 16. panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja ir piemērots pagaidu maksājums un galīgi konstatētie fakti liecina, ka bijušas 

kompensējamas subsīdijas un kaitējums, Komisija neatkarīgi no tā, vai 

nosakāms galīgais kompensācijas maksājums, lemj, kāda pagaidu maksājuma 

daļa galīgi jāiekasē.” 

8. Regulas 20. panta otro daļu aizstāj ar šādu: 

 “Šādu pārskatīšanu sāk pēc tam, kas Savienības ražotājiem ir dota iespēja iesniegt 

komentārus.” 
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9. Regulas 21. panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“4. Komisija lemj, vai un kādā apmērā pieteikums jāapmierina, vai arī tā jebkurā 

laikā var lemt, ka sāks starpposma pārskatīšanu saskaņā ar pārskatīšanai 

piemērojamiem noteikumiem, šādas pārskatīšanas rezultātā iegūto informāciju 

un konstatējumus izmanto, lai lemtu, vai un kādā mērā maksājumu 

atmaksāšana ir pamatota.” 

10. Regulas 22. pantu groza šādi. 

 a) Panta 1. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

“Pārskatīšanu saskaņā ar 18. un 19. pantu veic bez kavēšanās un parasti 

pabeidz 12 mēnešu 11 mēnešu laikā no dienas, kad sākta pārskatīšana. Katrā 

ziņā pārskatīšanu saskaņā ar 18. un 19. pantu pabeidz 15 mēnešu 14 mēnešu 

laikā no sākšanas. Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā izmeklēšanas sarežģītību, 

Ne vēlāk kā 32 nedēļas pēc izmeklēšanas sākšanas saskaņā ar 11. pantu 

Komisija, pamatojoties uz izmeklēšanas rezultātiem, apspriežas ar 

dalībvalstīm. Šādas apspriešanās procesā dalībvalstis norāda Komisijai, vai 

tās paredz intensīvas diskusijas lēmuma pieņemšanas procesā saskaņā ar 14. 

un 15. pantu, lai pieņemtu konkrētus pasākumus, kuru ietekmē varētu būt 

jāveic Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. pantā minētā pārsūdzības procedūra. 

Šādā gadījumā Komisija ne vēlāk kā 9 mēnešu 8 mēnešu laikā pēc 

izmeklēšanas sākuma var izlemt šo termiņu pagarināt līdz 18 mēnešiem 

15 mēnešiem, bet nekādā ziņā vairāk. Komisija šo lēmumu publisko.” 

[Gr. 262] 
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 b) Svītro 1. punkta piekto daļu. 

 c) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Pārskatīšanu, ko veic saskaņā ar 18., 19. un 20. pantu, sāk Komisija. 

Pirms procedūras sākšanas Komisija informē dalībvalstis un dod tām 

iespēju paust savu nostāju.” 

[Gr. 263] 

11. Regulas 23. pantu groza šādi. 

a) Panta 4. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“Izmeklēšanu saskaņā ar šo pantu sāk pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc 

dalībvalsts vai jebkuras ieinteresētās puses pieprasījuma, pamatojoties uz 

pietiekamiem pierādījumiem attiecībā uz 1., 2. un 3. punktā izklāstītajiem 

faktoriem. Izmeklēšanu sāk ar Komisijas regulu, kurā var būt ietverti arī 

norādījumi, ka muitas iestādes importētās preces reģistrē saskaņā ar 24. panta 

5. punktu vai arī pieprasa garantijas.” 
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b) Panta 4. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu: 

“Ja galīgi konstatētie fakti pamato pasākumu paplašināšanu, to veic Komisija 

saskaņā ar 25. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.” 

c) Panta 6. punkta ceturto daļu aizstāj šādu daļu: 

 “Šos atbrīvojumus piešķir ar Komisijas lēmumu, un tie paliek spēkā lēmumā 

noteiktajā termiņā un saskaņā ar lēmumā izklāstītajiem nosacījumiem.” 

12. Regulas 24. pantu groza šādi. 

 a) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Pasākumus, kas noteikti saskaņā ar šo regulu, Savienības interesēs ar 

Komisijas lēmumu var atlikt uz deviņiem mēnešiem. Komisija saskaņā ar 

25. panta 2. punktā 25. panta 1.a punktā minēto konsultēšanās 

procedūru, var pagarināt minēto procedūru atlikšanas termiņu uz 

turpmāku termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu. [Gr. 264] 
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Pasākumus var atlikt tikai gadījumā, ja tirgus apstākļi uz laiku ir 

mainījušies tādā apmērā, ka nav domājams, ka pasākumu atlikšanas 

rezultātā atkal radīsies kaitējums, un ar noteikumu, ka Savienības 

ražošanas nozarei ir bijusi iespēja sniegt komentārus un šie komentāri ir 

ņemti vērā. Pasākumus jebkura laikā var atjaunot, ja atlikšanas iemesls 

vairs nepastāv.” 

b) Panta 5. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“Komisija var dot rīkojumu muitas iestādēm veikt attiecīgus pasākumus, lai 

reģistrētu importu tā, lai pēc tam no reģistrēšanas dienas šim importam varētu 

piemērot pasākumus.” 
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13. Regulas 25. pantu aizstāj ar šādu: 

“25. pants 

Komitejas procedūra 

1. Komisijai palīdz Antisubsidēšanas komiteja, turpmāk “Komiteja”. 

Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 

4. pantu. Padomdevēja komiteja viena mēneša laikā pēc iesniegšanas 

dienas sniedz savu atzinumu. Grozījumus ierosina vēlākais trīs dienas 

pirms komitejas sanāksmes. [Gr. 265] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 

Nr. 182/2011 5. pantu. Pārbaudes komiteja viena mēneša laikā pēc 

iesniegšanas dienas sniedz savu atzinumu. Grozījumus ierosina 

vēlākais trīs dienas pirms komitejas sanāksmes. [Gr. 266] 



204 204 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 

182/2011 8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu. [Gr. 267] 

4. Ievērojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 5. punktu, ja izmanto 

rakstisko procedūru, to izbeidz bez rezultātiem, ja priekšsēdētāja 

noteiktajā termiņā tā nolemj priekšsēdētājs vai pieprasa komitejas locekļu 

vairākums, kas definēts Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 1. punktā.” 

4.a Ja pārsūdzības komitejai iesniedz īstenošanas akta projektu saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. pantu, tā viena mēneša laikā pēc 

iesniegšanas dienas sniedz savu atzinumu. Grozījumus ierosina 

vēlākais trīs dienas pirms komitejas sanāksmes. [Gr. 268] 
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4.b Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto 

procedūru izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas 

termiņā tā nolemj komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas 

locekļu vairākums.” 

[Gr. 269] 

14. Regulas 29. panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Bez ziņu sniedzēja īpašas atļaujas Komisija un dalībvalstis vai to ierēdņi 

neatklāj informāciju, kas saņemta, ievērojot šo regulu, un kuru ziņu sniedzējs 

lūdz uzskatīt par konfidenciālu. Informācijas apmaiņu starp Komisiju un 

dalībvalstīm vai iekšējos dokumentus, ko sagatavojušas Savienības vai 

dalībvalstu iestādes, neizpauž, izņemot šajā regulā īpaši paredzētus 

gadījumus.” 
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15. Regulas 30. pantu groza šādi: 

 a) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Galīgo informāciju sniedz rakstiski. To dara, ievērojot prasību par 

konfidenciālas informācijas aizsardzību, tiklīdz iespējams un parasti ne 

vēlāk kā mēnesi pirms 14. vai 15. pantā noteikto procedūru sākšanas. Ja 

Komisija minētajā laikā nevar atklāt konkrētus faktus vai apsvērumus, 

tad tos atklāj pēc tam, tiklīdz tas iespējams.  

Informācijas atklāšana neskar turpmākus iespējamus Komisijas 

lēmumus, bet, ja šādi lēmumi pamatojas uz atšķirīgiem faktiem vai 

apsvērumiem, tos atklāj, tiklīdz tas iespējams.” 
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 b) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Komentārus, kas sniegti pēc galīgās informācijas atklāšanas, ņem vērā 

tikai tad, ja tos saņem termiņā, ko katru reizi atsevišķi nosaka Komisija 

un kas ir vismaz 10 dienas, pienācīgi ņemot vērā lietas steidzamību. Ja 

galīgā informācijas jau atklāta, var noteikt īsāku termiņu.” 

16. Regulas 31. pantu groza šādi. 

a) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Personas, kuras ir rīkojušās saskaņā ar 2. punktu, var sniegt komentārus 

par ikviena pagaidu maksājuma piemērošanu. Komentāri tiek saņemti 

15 dienu laikā no šādu pasākumu piemērošanas, ja tie jāņem vērā un ja 

tos vai to attiecīgos kopsavilkumus dara pieejamus citām personām, 

kurām ir tiesības atbildēt uz šādiem komentāriem.” 
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b) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Komisija pārbauda pienācīgi iesniegto informāciju un to, ciktāl tā ir 

reprezentatīva, un šādas analīzes rezultātus kopā ar atzinumu pēc būtības 

nodod komitejai.” 

c) Panta 6. punkta otro teikumu aizstāj ar šādu: 

 “Šādu informāciju dara pieejamu tiktāl, cik tas iespējams, un neskarot 

turpmākos Komisijas lēmumus.” 
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16.a Iekļauj šādu pantu: 

„33.a pants 

Ziņojums 

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par pagaidu un 

galīgo pasākumu piemērošanu, iepriekšēju uzraudzības pasākumu 

piemērošanu, izmeklēšanas izbeigšanu bez pasākumu noteikšanas, 

pārskatīšanu un pārbaužu apmeklējumu piemērošanu un par to dažādo 

struktūru darbību, kurām ir jāuzrauga regulas īstenošana un no tās izrietošo 

saistību ievērošana.  

2. Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas 

var uzaicināt Komisiju apmeklēt tā atbildīgās komitejas ad hoc sanāksmi, lai 

izklāstītu un izskaidrotu jebkādus jautājumus saistībā ar regulas īstenošanu. 
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3. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 270] 

20. PADOMES 2009. GADA 26. FEBRUĀRA REGULA (EK) NR. 260/2009 PAR KOPĒJIEM 

IMPORTA NOTEIKUMIEM1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 260/2009 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu 

(ES) Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 260/2009 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp. 
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-1. Regulas 11. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(11) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, lai varētu pieņemt pagaidu un 

galīgos aizsargpasākumus un noteikt iepriekšējas uzraudzības pasākumus, 

Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 

saskaņā ar  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra 

Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 271] 

-1.a Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(11a) Uzraudzības un pagaidu pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto 

konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko 

saistību ar galīgo aizsargpasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas 

kavēšanās radītu grūti novēršamu kaitējumu, būtu jāļauj Komisijai pieņemt 

tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 272] 
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1. Svītro3. pantu.  

2. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

“4. pants 

1. Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, turpmāk “Komiteja”. 

Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 273] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 
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3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu. [Gr. 274] 

3.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 275] 

4. Ievērojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 5. punktu, ja izmanto rakstisko 

procedūru, to izbeidz bez rezultātiem, ja priekšsēdētāja noteiktajā termiņā tā 

nolemj priekšsēdētājs vai pieprasa komitejas locekļu vairākums, kas definēts 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 1. punktā.” 
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3. Regulas 6. pantu groza šādi. 

 a) Panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“Ja Komisijai ir skaidrs, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu 

izmeklēšanas sākšanu, Komisija sāk izmeklēšanu mēneša laikā pēc tam, kad no 

dalībvalsts saņemta informācija, un publicē paziņojumu Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī.” 

 b) Panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“Komisija tiecas iegūt visu informāciju, ko tā atzīst par vajadzīgu, un, ja 

uzskata to par lietderīgu, cenšas pārbaudīt šo informāciju, vēršoties pie 

importētājiem, tirgotājiem, aģentiem, ražotājiem, tirdzniecības apvienībām un 

organizācijām.” 
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c) Panta 7. punktu aizstāj ar šādu: 

“7. Ja Komisijai rodas iespaids, ka trūkst pierādījumu, kas pamatotu 

izmeklēšanu, tā mēneša laikā pēc tam, kad no dalībvalstīm saņemta 

informācija, par savu lēmumu informē dalībvalstis.” 

4. Regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja Komisija deviņu mēnešu laikā no izmeklēšanas sākuma atzīst, ka nav 

vajadzīgi Savienības uzraudzības pasākumi vai aizsardzības pasākumi, 

izmeklēšanu viena mēneša laikā pārtrauc.” 

5. Regulas 9. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ne Komisija, ne dalībvalstis, ne to amatpersonas bez informācijas sniedzēja 

īpašas atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu informāciju, ko tās saņēmušas 

atbilstīgi šai regulai, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju.” 
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6. Regulas 11. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Lēmumu sākt uzraudzību ar īstenošanas aktiem pieņem Komisija saskaņā ar 

16. panta 6. punktā paredzēto 4. panta 1.a punktā minēto konsultēšanās 

procedūru.” 

[Gr. 276] 

7. Regulas 13. pantu aizstāj ar šādu: 

“13. pants 

Ja uz ražojumu importu neattiecas iepriekšēja Savienības uzraudzība, Komisija 

saskaņā ar 18. pantu var ieviest importa uzraudzību vienā vai vairākos Savienības 

reģionos.” 

8. Regulas 16. panta 6. un 7. punktu aizstāj ar šādu: 

“6. Ja Komisijas iejaukšanos lūgusi dalībvalsts, Komisija saskaņā ar 4. panta 

2. punktā 3. punktā minēto procedūru pieņem lēmumu ilgākais piecās darba 

dienās pēc šāda lūguma saņemšanas. Steidzamos gadījumos piemēro 4. panta 

3. punktu.” 

[Gr. 277] 
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9. Regulas 17. pantu aizstāj ar šādu: 

“17. pants 

Ja nepieciešams Savienības interesēs, Komisija saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru var pieņemt piemērotus pasākumus, īstenojot tiesību aktus, kuri 

neizraisa nekādas būtiskas izmaiņas, lai Savienība vai visas dalībvalstis varētu 

starptautiskā līmenī īstenot savas tiesības un pildīt pienākumus, jo īpaši tos, kas 

attiecas uz patēriņa preču tirdzniecību. 

 Piemēro 16. panta 2. līdz 5. punktu.” 

10. Regulas 21. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja Komisija atzīst, ka jāatceļ vai jāgroza kāds 11., 13., 16., 17. un 18. pantā 

minētais uzraudzības pasākums vai aizsardzības pasākums, tā saskaņā ar 

4. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru atceļ vai groza pasākumus.” 
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11. Regulas 23. pantu aizstāj ar šādu: 

“23. pants 

Ja nepieciešams Savienības interesēs, Komisija saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru var pieņemt piemērotus pasākumus, īstenojot tiesību aktus, 

kuri neizraisa nekādas būtiskas izmaiņas, lai Savienība vai visas dalībvalstis varētu 

starptautiskā līmenī īstenot savas tiesības un pildīt pienākumus, jo īpaši tos, kas 

attiecas uz patēriņa preču tirdzniecību.” 

[Gr. 278] 

11.a Iekļauj šādu pantu: 

„23.a pants 

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par pagaidu un 

galīgo pasākumu piemērošanu, iepriekšējas uzraudzības pasākumiem, 

reģionālo uzraudzību un aizsargpasākumiem, izmeklēšanas pārtraukšanu 

bez pasākumu noteikšanas un to dažādo struktūru darbību, kurām ir 

jāuzrauga regulas īstenošana un no tās izrietošo saistību ievērošana.  
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2. Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma 

iesniegšanas var uzaicināt Komisiju apmeklēt tā atbildīgās komitejas ad hoc 

sanāksmi, lai izklāstītu un izskaidrotu jebkādus jautājumus saistībā ar 

regulas īstenošanu. 

3. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 279] 

21. PADOMES 2009. GADA 7. JŪLIJA REGULA (EK) NR. 625/2009 PAR KOPĒJIEM 

NOTEIKUMIEM IMPORTAM NO DAŽĀM TREŠĀM VALSTĪM1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 625/2009 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 625/2009 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 185, 17.7.2009., 1. lpp. 
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-1. Regulas 10. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(10) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, lai varētu pieņemt pagaidu un 

galīgos aizsargpasākumus un lai varētu noteikt iepriekšējas uzraudzības 

pasākumus, Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras 

būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 

16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 280] 

-1.a Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(10a) Uzraudzības un pagaidu pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto 

konsultēšanās procedūra, ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko 

saistību ar galīgo aizsargpasākumu pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas 

kavēšanās varētu radīt grūti novēršamu kaitējumu, jāļauj Komisijai pieņemt 

tādus pagaidu pasākumus, kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 281] 
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1. Svītro 3. pantu. 

2. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu: 

“4. pants 

1. Komisijai palīdz Aizsardzības pasākumu komiteja, turpmāk “Komiteja”, kas 

izveidota ar 4. panta 1. punktu Padomes 2009. gada 26. februāra Regulā 

(EK) Nr. 260/2009 par kopējiem importa noteikumiem*. Minētā komiteja ir 

komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

[Gr. 282] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu. [Gr. 283] 
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3.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums. 

[Gr. 284] 

4. Ievērojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 5. punktu, ja izmanto rakstisko 

procedūru, to izbeidz bez rezultātiem, ja priekšsēdētāja noteiktajā termiņā tā 

nolemj priekšsēdētājs vai pieprasa komitejas locekļu vairākums, kas definēts 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 1. punktā. 

__________________ 

* OV L 84, 31.3.2009., 1. lpp." 

3. Regulas 5. pantu groza šādi. 
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 a) Panta 1. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“Ja Komisijai ir skaidrs, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu 

izmeklēšanu, Komisija sāk izmeklēšanu mēneša laikā pēc tam, kad no 

dalībvalsts saņemta informācija, un publicē paziņojumu Eiropas Savienības 

Oficiālajā Vēstnesī.” 

 b) Panta 2. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“Komisija tiecas iegūt visu informāciju, ko tā atzīst par vajadzīgu, un, ja 

uzskata to par lietderīgu, cenšas pārbaudīt šo informāciju, vēršoties pie 

importētājiem, tirgotājiem, aģentiem, ražotājiem, tirdzniecības apvienībām un 

organizācijām.” 

 c) Panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

“6. Ja Komisijai rodas iespaids, ka trūkst pierādījumu, kas pamatotu 

izmeklēšanu, tā mēneša laikā pēc tam, kad no dalībvalstīm saņemta 

informācija, par savu lēmumu informē dalībvalstis.” 
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4. Regulas 6. panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

 “Ja Komisija deviņu mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākuma atzīst, ka nav vajadzīgi 

Savienības uzraudzības pasākumi vai aizsardzības pasākumi, izmeklēšanu izbeidz.” 

5. Regulas 7. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Komisija, dalībvalstis un to amatpersonas bez informācijas sniedzēja īpašas 

atļaujas neizpauž nedz konfidenciālu informāciju, ko tās saņēmušas atbilstīgi 

šai regulai, nedz arī konfidenciāli sniegtu informāciju.” 
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5.a Regulas 9. pantā iekļauj šādu punktu: 

„1.a Šā panta 1. punktā minēto lēmumu pieņem Komisija saskaņā ar 4. panta 

1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru.” 

[Gr. 285] 

5.b Regulas 11. panta otro ievilkumu aizstāj ar šādu ievilkumu: 

„– uz minētā dokumenta izsniegšanu attiecināt konkrētus nosacījumus un kā 

ārkārtas pasākumu paredzēt atcelšanas klauzulu.” 

[Gr. 286] 

6. Regulas 12. pantu aizstāj ar šādu: 



226 226 

“12. pants 

 Ja uz ražojumu importu neattiecas iepriekšēja Savienības uzraudzība, Komisija ar 

īstenošanas aktiem saskaņā ar 4. panta 1.a punktā minēto konsultēšanās 

procedūru un saskaņā ar 17. pantu var ieviest importa uzraudzību vienā vai vairākos 

Savienības reģionos.” 

[Gr. 287] 

7. Regulas 15. pantu groza šādi. 

a) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

 “Pieņemtos pasākumus tūlīt dara zināmus dalībvalstīm, un tie stājas spēkā 

nekavējoties.” 

b) Panta 4., 5. un 6. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Ja Komisijas iejaukšanos lūgusi dalībvalsts, Komisija saskaņā ar 

4. panta 2. punktā 4. panta 3. punktā minēto procedūru pieņem 

lēmumu ilgākais piecās darba dienās pēc šāda lūguma saņemšanas. 

Steidzamos gadījumos piemēro 4. panta 3. punktu.” 

[Gr. 288] 
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8. Regulas 16. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Komisija jo īpaši 15. panta 1. punktā minētajā situācijā var pieņemt piemērotus 

pasākumus aizsargpasākumus saskaņā 4. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru.” 

[Gr. 289] 

8.a Regulas 18. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

„1. Ja darbojas kāds uzraudzības pasākums vai aizsargpasākums, ko piemēro 

saskaņā ar IV un V nodaļu, Komitejā vai nu pēc kādas dalībvalsts lūguma, 

vai pēc Komisijas iniciatīvas rīko 4. panta 1. punktā paredzētās 

konsultācijas. Šādu konsultāciju mērķis ir:” 

[Gr. 290] 
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9. Regulas 18. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja Komisija atzīst, ka jāatceļ vai jāgroza kāds IV un V nodaļā minētais 

uzraudzības pasākums vai aizsardzības pasākums, tā atceļ vai groza 

pasākumus.” 

9.a Iekļauj šādu pantu: 

„19.a pants 

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs regulas 

piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par pagaidu un 

galīgo pasākumu piemērošanu, iepriekšējas uzraudzības pasākumiem, 

reģionālo uzraudzību un aizsargpasākumiem un to dažādo struktūru 

darbību, kurām ir jāuzrauga regulas īstenošana un no tās izrietošo saistību 

ievērošana.  
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2. Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas 

var uzaicināt Komisiju apmeklēt tā atbildīgās komitejas ad hoc sanāksmi, lai 

izklāstītu un izskaidrotu jebkādus jautājumus saistībā ar regulas īstenošanu. 

3. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 291] 

22. PADOMES 2009. GADA 19. OKTOBRA REGULA (EK) NR. 1061/2009, AR KO NOSAKA 

KOPĪGUS EKSPORTA NOTEIKUMUS1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1061/2009 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1061/2009 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 291, 7.11.2009., 1. lpp. 



230 230 

-1. Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(11a) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, lai varētu pieņemt 

aizsargpasākumus, ar kuriem novērš kritiskas situācijas veidošanos būtisku 

produktu trūkuma dēļ vai arī labo šādu situāciju un ar kuriem kāda produkta 

eksportam paredz eksporta atļaujas saņemšanu, Komisijai būtu jāpiešķir 

īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar  Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra Regulu (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, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 292] 

1. Svītro 3. pantu. 
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2. Regulas 4. pantu aizstāj ar šādu tekstu: 

“4. pants 

1. Komisijai palīdz Kopīgu eksporta noteikumu komiteja. Minētā komiteja ir 

komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu. 

3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 8. pantu saistībā 

ar tās 5. pantu.” 

3.a Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 293] 
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3. Regulas 6. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Lai novērstu kritisku stāvokli sakarā ar pirmās nepieciešamības preču 

deficītu vai izlabotu šādu stāvokli un ja Savienības interesēs ir tūlītēja 

rīcība, Komisija pēc dalībvalsts lūguma vai pēc savas iniciatīvas un 

ņemot vērā ražojumu raksturu un citas īpašas attiecīgā darījuma iezīmes, 

var uz kāda ražojuma eksportu attiecināt tādas eksporta atļaujas 

uzrādīšanas prasību, kuras piešķiršanu reglamentē noteikumi un 

ierobežojumi, kurus Komisija nosaka saskaņā ar 4. panta 2. punktā 

minēto pārbaudes procedūru. Steidzamos gadījumos piemēro 4. panta 

3. punktu.” 

aa) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

„2. Eiropas Parlaments, Padome un dalībvalstis tiek informētas par 

veiktajiem pasākumiem. Šādi pasākumi stājas spēkā tūlīt.” 

[Gr. 294] 
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b) Svītro 4. punkta otro teikumu. 

c) Panta 5. un 6. punktu aizstāj ar šādu:  

“5. Ja Komisija ir rīkojusies saskaņā ar šī panta 1. punktu, tā 12 darba dienu 

laikā pēc tam, kad stājies spēkā tās pieņemtais pasākums, lemj, vai 

pieņemt 7. pantā paredzētos attiecīgos pasākumus. Ja 6 nedēļu laikā pēc 

pasākuma stāšanās spēkā nav pieņemti pasākumi, attiecīgais pasākums 

tiek uzskatīts par atceltu.” 

4. Regulas 7. panta 1. punkta ievadfrāzi aizstāj ar šādu: 

“Ja nepieciešams Savienības interesēs, Komisija saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto 

pārbaudes procedūru var pieņemt attiecīgus pasākumus:” 
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5. Regulas 8. panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja Komisija uzskata, ka jāatceļ vai jāgroza kāds 6. vai 7. pantā paredzētais 

pasākums, tā rīkojas saskaņā ar 4. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru.” 

5.a Regulas 9. panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

„Kamēr Eiropas Parlaments un Padome nav pieņēmuši attiecīgus pasākumus 

atbilstoši starptautiskajām saistībām, kuras uzņēmusies Savienība vai visas 

dalībvalstis, dalībvalstīm attiecībā uz I pielikumā uzskaitītajiem izstrādājumiem, 

neskarot noteikumus, ko Savienība pieņēmusi šajā jomā, ir ļauts īstenot ārkārtas 

sadales sistēmu, ar kuru ievieš sadales saistības vis–á–vis trešām valstīm un kura 

paredzēta starptautiskajās saistībās, kas noslēgtas pirms šīs regulas stāšanās 

spēkā.” 

[Gr. 295] 
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5.b Iekļauj šādu pantu: 

„9.a pants 

1. Komisija iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju ziņojumu par šīs 

regulas piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj informāciju par 

aizsargpasākumu piemērošanu un to dažādo struktūru darbību, kurām ir 

jāuzrauga šīs regulas īstenošana un no tās izrietošo saistību ievērošana.  

2. Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas 

var uzaicināt Komisiju apmeklēt tā atbildīgās komitejas ad hoc sanāksmi, lai 

izklāstītu un izskaidrotu jebkādus jautājumus saistībā ar šīs regulas 

īstenošanu. 

3. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 296] 
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23. PADOMES 2009. GADA 30. NOVEMBRA REGULA (EK) NR. 1215/2009, AR KO IEVIEŠ 

ĀRKĀRTAS TIRDZNIECĪBAS PASĀKUMUS TĀM VALSTĪM UN TERITORIJĀM, KAS 

PIEDALĀS VAI IR SAISTĪTAS AR EIROPAS SAVIENĪBAS ASOCIĀCIJAS UN 

STABILIZĀCIJAS PROCESU1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1215/2009 Komisija jāpilnvaro pieņemt pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes [xx/yy/2011] 

Regulu (ES) Nr. [xxxx/2011], ar ko nosaka normas un vispārīgos principus par dalībvalstu 

kontroles mehānismiem, kas attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru piemērošanu2. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1215/2009 groza šādi. 

1. Regulas 2. pantu groza šādi:  

a) svītro 2. punkta otro daļu; 

b) pievieno šādu 3. punktu: 

“3. Ja 1. vai 2. punkts netiek ievērots, saskaņā ar 8.a panta 2. punktā minēto 

procedūru var pilnībā vai daļēji atlikt ar šo regulu valstij piešķirtās 

priekšrocības.” 

2. Iekļauj šādu 8.a pantu: 

                                                 

1 OV L 328, 15.12.2009., 1. lpp. 
2 OV L… 
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“8.a pants 

Komiteja 

1. Regulas 2. un 10. panta vajadzībām Komisijai palīdz Rietumbalkānu 

īstenošanas komiteja. Šī ir komiteja Regulas (ES) Nr. […./2011] nozīmē. 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] [5.] pantu.” 

3. Regulas 10. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punktu groza šādi. 

 1) Punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu apakšpunktu: 

 “a) informējusi Rietumbalkānu īstenošanas komiteju;”. 

 2) Pievieno šādu otro daļu: 
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“Pirmajā daļā minētos pasākumus pieņem saskaņā ar 8.a. panta 2. punktā minēto 

procedūru.” 

b) Svītro 2. punktu. 

c) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu punktu: 

 “Atlikšanas perioda beigās Komisija lemj, vai izbeigt pagaidu atlikšanas 

pasākumu vai arī pagarināt atlikšanas pasākumu saskaņā ar 1. punktu.” 

[Gr. 297] 

24. PADOMES 2009. GADA 30. NOVEMBRA REGULA (EK) NR. 1225/2009 PAR 

AIZSARDZĪBU PRET IMPORTU PAR DEMPINGA CENĀM NO VALSTĪM, KAS NAV 

EIROPAS KOPIENAS DALĪBVALSTIS1 

Attiecībā uz Regulu (EK) Nr. 1225/2009 Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras 

pieņemt pasākumus, kas vajadzīgi, lai īstenotu minēto regulu saskaņā ar Regulu (ES) 

Nr. 182/2011. 

Tāpēc Regulu (EK) Nr. 1225/2009 groza šādi. 

                                                 

1 OV L 343, 22.12.2009., 51. lpp. 
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-1. Regulas 15. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(15) Ir jānodrošina, lai neatkarīgi no tā, vai ir pieņemti galīgie pasākumi vai nav, 

lietas parasti būtu jāizbeidz 12 mēnešu laikā un nekādā gadījumā ne vēlāk kā 14 

mēnešus pēc izmeklēšanas sākuma. Tikai tad, ja dalībvalstis norāda Komisijai, 

ka tās paredz intensīvas diskusijas lēmuma pieņemšanas procesā un ir 

nepieciešamība iesniegt īstenošanas akta projektu pārsūdzības komitejai 

saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 16. februāra 

Regulas (ES) Nr. 182/2011, ar ko nosaka normas un vispārīgus principus 

par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas 

īstenošanas pilnvaru izmantošanu*, 6. pantu, tad Komisijai būtu jāpiešķir 

tiesības izlemt pagarināt termiņu līdz 15 mēnešiem, taču ne ilgāk. 

Izmeklēšana vai lietas izskatīšana būtu jāizbeidz, ja dempings ir minimāls vai 

zaudējumi ir nenozīmīgi, un ir jādefinē šie noteikumi. Ja ir jāievieš pasākumi, ir 

jāparedz izmeklēšanas izbeigšana un jānosaka, ka pasākumiem vajadzētu būt 

mazākiem par dempinga starpību, ja ar to pietiek, lai novērstu zaudējumus, kā 

arī jākonkretizē pasākumu līmeņa aprēķināšanas metode, ja izmeklēšanu veic, 

izmantojot atlasi. 

__________________ 

*OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.” 

[Gr. 298] 

-1.a Regulas 27. apsvērumu svītro. [Gr. 299] 
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-1.b Regulas 28. apsvērumu aizstāj ar šādu: 

„(28) Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus, lai varētu apstiprināt pagaidu un galīgos 

pienākumus un lai varētu pārtraukt izmeklēšanu bez pasākumu noteikšanas, 

Komisijai būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras. Šīs pilnvaras būtu jāizmanto 

saskaņā ar  Regulu (ES) Nr. 182/2011.” 

[Gr. 300] 

-1.c Iekļauj šādu apsvērumu: 

„(28a) Pasākumu apturēšanas paildzināšanai, izmeklēšanas pārtraukšanai un 

pagaidu pasākumu pieņemšanai būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, 

ņemot vērā šo pasākumu ietekmi un loģisko saistību ar galīgo aizsargpasākumu 

pieņemšanu. Ja pasākumu piemērošanas kavēšanās varētu radīt grūti 

novēršamu kaitējumu, jāļauj Komisijai pieņemt tādus pagaidu pasākumus, 

kurus piemēro nekavējoties.” 

[Gr. 301] 
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1. Regulas 2. panta 7. punkta pēdējo daļu aizstāj ar šādu: 

 “To, vai ražotājs atbilst iepriekšminētajiem kritērijiem, Komisija konstatē sešu 

mēnešu laikā triju mçneðu standartperiodā no izmeklēšanas sākšanas pēc tam, kad 

Savienības nozarei vismaz viena mēneša laikā ir bijusi iespēja izteikt komentārus. 

Šis konstatējums paliek spēkā visu izmeklēšanas laiku.” 

[Gr. 302] 

1.a Regulas 5. panta 1. punkta otro  daļu aizstāj ar šādu: 

„Sūdzību var iesniegt Komisijai vai dalībvalstij, kas to pārsūta Komisijai. Komisija 

dalībvalstīm nosūta visu saņemto sūdzību kopijas. Sūdzību uzskata par iesniegtu 

pirmajā darbdienā pēc tās piegādes Komisijai ierakstīta sūtījuma veidā vai pēc tam, 

kad Komisija ir izsniegusi rakstisku apliecinājumu par saņemšanu. Pirms procedūras 

sākšanas Komisija informē dalībvalstis un dod tām iespēju paust savu nostāju.” 

[Gr. 303] 
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2. Regulas 5. panta 9. punktu aizstāj ar šādu: 

“9.  Ja izrādās, ka pierādījumi ir pietiekami, lai pamatotu procedūra sākšanu, 

Komisija to dara 45 dienu laikā pēc sūdzības iesniegšanas un publicē 

paziņojumu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Ja iesniegtie pierādījumi ir 

nepietiekami, sūdzības iesniedzēju par to informē 45 dienu laikā no sūdzības 

iesniegšanas Komisijai.” 

3. Regulas 6. panta 9. punktu aizstāj ar šādu:  

“9.  Procedūrām, kas sāktas, ievērojot 5. panta 9. punktu, izmeklēšanu, ja vien 

iespējams, pabeidz viena gada laikā. Katrā ziņā šādas izmeklēšanas vienmēr 

pabeidz 15 mēnešu 14 mēnešu laikā pēc sākšanas saskaņā ar konstatējumiem, 

kas gūti atbilstīgi 8. pantam attiecībā uz saistībām vai konstatējumiem, kuri 

gūti atbilstīgi 9. pantam attiecībā uz galīgo lēmumu. Izņēmuma gadījumos, 

ņemot vērā izmeklēšanas sarežģītību, Komisija ne vēlāk kā 9 mēnešu laikā no 

izmeklēšanas sākuma var izlemt šo termiņu pagarināt līdz 18 mēnešiem, bet 

nekādā ziņā vairāk.” 

[Gr. 304] 
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3.a Regulas 6. pantā iekļauj šādu punktu: 

„9.a Ne vēlāk kā 32 nedēļas pēc izmeklēšanas sākšanas Komisija, pamatojoties uz 

izmeklēšanas rezultātiem, apspriežas ar dalībvalstīm. Šādas apspriešanās 

procesā dalībvalstis norāda Komisijai, vai tās paredz intensīvas diskusijas 

lēmuma pieņemšanas procesā saskaņā ar 9. pantu, lai pieņemtu konkrētus 

pasākumus, kuru ietekmē varētu būt jāveic Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. 

pantā minētā pārsūdzības procedūra. Šādā gadījumā Komisija ne vēlāk kā 

8 mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākuma var izlemt pagarināt 6. panta 

9. punktā noteikto termiņu līdz 15 mēnešiem, bet nekādā ziņā ilgāk. Komisija 

šo lēmumu publisko.” 

[Gr. 305] 

4. Regulas 7. pantu groza šādi. 
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a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Pagaidu maksājumus var noteikt, ja procedūras sāktas saskaņā ar 

5. pantu, ja par to ir sniegts paziņojums un ieinteresētajām pusēm ir 

dotas pietiekamas iespējas iesniegt informāciju un sniegt komentārus 

saskaņā ar 5. panta 10. punktu, ja provizoriski ir konstatēts dempings 

un no tā izrietošais kaitējums Savienības ražošanas nozarei un ja 

Savienības interesēs ir novērst šādu kaitējumu. Pagaidu maksājumus 

nosaka ne agrāk kā 60 dienas un ne vēlāk kā 9 mēnešus 8 mēnešus no 

procedūru sākuma. Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā izmeklēšanas 

sarežģītību, Tikai tad, ja dalībvalstis saskaņā ar 6. panta 10. punktu 

norāda Komisijai, ka tās paredz intensīvas diskusijas lēmuma 

pieņemšanas procesā saskaņā ar 9. pantu, lai pieņemtu konkrētus 

pasākumus, kuru ietekmē varētu būt jāveic Regulas (ES) Nr. 

182/2011 6. pantā minētā pārsūdzības procedūra, Komisija ne vēlāk 

kā 8 mēnešus pēc izmeklēšanas sākuma var nolemt termiņu pagarināt 

līdz 12 mēnešiem 9 mēnešiem, bet nekādā ziņā vairāk.” 

[Gr. 306] 
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b) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Komisija pieņem pagaidu pasākumus saskaņā ar 15. panta 3. punktā 

minēto procedūru.” 

c) Svītro 6. punktu. 

5. Regulas 8. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punktu aizstāj ar šādu: 

“1. Ja provizoriski ir konstatēts dempings un kaitējums, Komisija var 

piekrist, ka eksportētāji brīvprātīgi uzņemas pietiekamas saistības 

pārskatīt savas cenas vai izbeigt eksportu par dempinga cenām, ja tā ir 

pārliecināta, ka tādējādi tiek novērsta dempinga kaitējumu radošā 

ietekme. Šādā gadījumā un tikmēr, kamēr saistības ir spēkā, attiecīgi 

pagaidu maksājumi, kurus Komisija noteikusi saskaņā ar 7. panta 

1. punktu, vai galīgie maksājumi, kuri noteikti saskaņā ar 9. panta 

4. punktu, neattiecas uz tādu attiecīgo produktu importu, kurus ražojuši 

uzņēmumi, kas minēti tajā Komisijas lēmumā ar vēlākiem grozījumiem, 

ar kuru tā pieņem saistības. Saskaņā ar šādām saistībām cenu 

paaugstinājums nav lielāks kā nepieciešams, lai likvidētu dempinga 

starpību, bet tam jābūt mazākam par dempinga starpību, ja ar šādu 

paaugstinājumu pietiek, lai novērstu kaitējumu Savienības ražošanas 

nozarei.” 
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b) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Ja saistības tiek pieņemtas, tad izmeklēšanu izbeidz. Komisija izbeidz 

izmeklēšanu saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Priekšsēdētājs var saņemt komitejas atzinumu atbilstoši 15. panta 

4. punktā minētajai rakstiskajai procedūrai.” 

[Gr. 307] 

c) Panta 9. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

“9. Ja kāda puse neizpilda vai atsauc saistības vai ja Komisija atsauc saistību 

pieņemšanu, šo pieņemšanu pēc vajadzības atsauc ar Komisijas lēmumu 

vai ar Komisijas regulu un automātiski piemēro pagaidu maksājumu, 

kuru Komisija noteikusi saskaņā ar 7. pantu, vai galīgo maksājumu, kurš 

noteikts saskaņā ar 9. panta 4. punktu, ar noteikumu, ka attiecīgajam 

eksportētājam ir bijusi iespēja sniegt komentārus, izņemot, ja viņš pats ir 

atsaucis saistības.” 
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d) Panta 10. punktu aizstāj ar šādu: 

“10. Pagaidu maksājumu var noteikt saskaņā ar 7. pantu, pamatojoties uz 

labāko pieejamo informāciju, ja ir iemesls uzskatīt, ka saistības nav 

izpildītas, vai saistību neizpildes vai atsaukšanas gadījumā, ja nav 

pabeigta izmeklēšana, kuras rezultātā notikusi saistību uzņemšanās.” 

6. Regulas 9. pantu groza šādi. 

a) Panta 2. punktu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja aizsardzības pasākumi nav nepieciešami, izmeklēšanu vai procedūru 

izbeidz. Komisija izbeidz izmeklēšanu saskaņā ar 15. panta 2. punktā 

1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru. Priekšsēdētājs var saņemt 

komitejas atzinumu atbilstoši 15. panta 4. punktā minētajai rakstiskajai 

procedūrai.” 

[Gr. 308] 
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b) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Ja galīgi konstatētie fakti apliecina dempinga un tā radītā kaitējuma esību 

un saskaņā ar 21. pantu Savienības interesēs ir nepieciešams iejaukties, 

Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru 

nosaka galīgo antidempinga maksājumu. Ja spēkā ir pagaidu maksājumi, 

tad Komisija šo procedūru sāk ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms šādu 

maksājumu termiņa beigām. Antidempinga maksājuma apmērs 

nepārsniedz konstatēto dempinga starpību, bet tam jābūt mazākam par 

dempinga starpību, ja ar to pietiek, lai novērstu kaitējumu Savienības 

ražošanas nozarei.” 

7. Regulas 10. panta 2. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“2. Ja ir piemērots pagaidu maksājums un galīgi konstatētie fakti apliecina 

dempinga un kaitējuma esību, neatkarīgi no tā, vai tiks noteikts galīgais 

antidempinga maksājums, Komisija lemj par to, kāda daļa no pagaidu 

maksājuma ir iekasējama galīgi.” 
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8. Regulas 11. pantu groza šādi. 

a) Panta 4. punkta trešās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

 “Jaunā eksportētāja pārbaudi sāk un veic paātrināti pēc tam, kad Savienības 

ražotājiem ir bijusi iespēja sniegt komentārus.” 

b) Panta 5. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu: 
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 “Šīs regulas attiecīgos noteikumus par procedūrām un izmeklēšanu veikšanu, 

izņemot tos, kas attiecas uz termiņiem, piemēro ikvienai pārskatīšanai, ko veic 

atbilstīgi 2., 3. un 4. punktam. Pārskatīšanu saskaņā ar 2. un 3. punktu veic bez 

kavēšanās un parasti pabeidz 12 mēnešu laikā no dienas, kad sākta 

pārskatīšana. Katrā ziņā pārskatīšanu saskaņā ar 2. un 3. punktu pabeidz 

15 mēnešu 14 mēnešu laikā pēc sākšanas. Izņēmuma gadījumos, ņemot vērā 

izmeklēšanas sarežģītību, Ne vēlāk kā 32 nedēļas pēc izmeklēšanas sākšanas 

saskaņā ar 6. pantu Komisija, pamatojoties uz izmeklēšanas rezultātiem, 

apspriežas ar dalībvalstīm. Šādas apspriešanās procesā dalībvalstis norāda 

Komisijai, vai tās paredz intensīvas diskusijas lēmuma pieņemšanas procesā 

saskaņā ar šīs regulas 9. pantu, lai pieņemtu konkrētus pasākumus, kuru 

ietekmē varētu būt jāveic Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. pantā minētā 

pārsūdzības procedūra. Šādā gadījumā Komisija ne vēlāk kā 9 mēnešu 

8 mēnešu laikā pēc izmeklēšanas sākuma var izlemt šo termiņu pagarināt līdz 

18 mēnešiem 15 mēnešiem, bet nekādā ziņā vairāk. Komisija šo lēmumu 

publisko. Pārskatīšanu saskaņā ar 4. punktu vienmēr pabeidz deviņu mēnešu 

laikā no dienas, kad tā sākta. Ja pārskatīšana, ko veic saskaņā ar 2. punktu, ir 

sākta, kamēr tajā pašā procedūrā turpinās pārskatīšana saskaņā ar 3. punktu, tad 

pārskatīšanu saskaņā ar 3. punktu pabeidz tajā pašā laikā, kad pārskatīšanu 

saskaņā ar 2. punktu.” 

[Gr. 309] 
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c) Panta 6. punktu aizstāj ar šādu: 

“6. Pārskatīšanu, ko veic, ievērojot šo pantu, sāk Komisija. Pirms 

procedūras sākšanas Komisija par to informē dalībvalstis un dod tām 

iespēju paust savu nostāju. Atkarībā no pārskatīšanas rezultātiem 

pasākumus atceļ vai turpina, ievērojot 2. punktu, vai atceļ, turpina vai 

groza, ievērojot 3. un 4. punktu. Ja pasākumus atceļ attiecībā uz 

atsevišķiem eksportētājiem, bet ne visai valstij kopumā, uz šiem 

eksportētājiem turpina attiekties procedūra un, ievērojot šo pantu, uz 

tiem automātiski var attiecināt atkārtotu izmeklēšanu jebkuras jaunas 

pārskatīšanas laikā, kura attiecas uz minēto valsti.” 

[Gr. 310] 

d) Panta 8. punkta ceturtās daļas pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

 “Komisija lemj, vai un kādā apmērā iesniegums jāapmierina, vai arī tā var 

jebkurā laikā nolemt, ka sāks starpposma pārskatīšanu, turklāt šādas atbilstoši 

piemērojamiem noteikumiem veiktas pārskatīšanas rezultātā iegūto informāciju 

un konstatējumus izmanto, lai nolemtu, vai un kādā apmērā maksājumu 

atmaksāšana ir pamatota.” 
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9. Regulas 12. pantu groza šādi. 

a) Panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu: 

 “Ja Savienības ražošanas nozare vai cita ieinteresētā puse parasti divu gadu 

laikā pēc pasākumu stāšanās spēkā iesniedz pietiekamu informāciju, kas 

liecina, ka pēc sākotnējās izmeklēšanas perioda un pirms vai pēc pasākumu 

noteikšanas Savienībā importēto ražojumu eksporta cenas ir samazinājušās vai 

palikušas nemainīgas, vai nepietiekami mainījušās tālākpārdošanas cenas vai 

turpmākās pārdošanas cenas, var atsākt izmeklēšanu, lai pārbaudītu, vai 

pasākums ir ietekmējis iepriekšminētās cenas.” 
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b) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Ja atkārtotā izmeklēšanā saskaņā ar šo pantu konstatē palielinātu 

dempingu, Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes 

procedūru var grozīt spēkā esošos pasākumus atbilstoši jaunajiem 

konstatējumiem par eksporta cenām. Antidempinga maksājuma summa, 

kas noteikta saskaņā ar šo pantu, nepārsniedz divkāršu sākotnēji noteiktā 

maksājuma summu.” 

c) Panta 4. punkta pirmo un otro daļu aizstāj ar šādu: 

 “Visām atkārtotām izmeklēšanām, ko veic saskaņā ar šo pantu, piemēro 

attiecīgos 5. un 6. panta noteikumus un noteikumu, ka šādas atkārtotas 

izmeklēšanas veic bez kavēšanās un ka parasti tās pabeidz deviņu mēnešu sešu 

mēnešu laikā no dienas, kad sākta atkārtotā izmeklēšana. Katrā ziņā šādas 

atkārtotās izmeklēšanas vienmēr pabeidz viena gada desmit mēnešu laikā no 

atkārtotās izmeklēšanas sākšanas.” 

[Gr. 311] 
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10. Regulas 13. pantu groza šādi. 

a) Panta 3. punktu aizstāj ar šādu: 

“3. Izmeklēšanu saskaņā ar šo pantu sāk pēc Komisijas iniciatīvas vai pēc 

dalībvalsts vai jebkuras ieinteresētās puses pieprasījuma, pamatojoties 

uz pietiekamiem pierādījumiem attiecībā uz 1. punktā izklāstītajiem 

faktoriem. Izmeklēšanu sāk ar Komisijas regulu, kurā var būt arī 

norādījumi muitas dienestiem reģistrēt importu saskaņā ar 14. panta 

5. punktu vai arī pieprasīt garantijas. Izmeklēšanu veic Komisija, kurai 

var palīdzēt muitas dienesti, un to pabeidz deviņu mēnešu laikā. Ja 

galīgi noskaidrotie fakti pamato pasākumu paplašināšanu, to veic 

Komisija saskaņā ar 15. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru. 

Paplašināšana stājas spēkā dienā, kad saskaņā ar 14. panta 5. punktu 

ieviesta reģistrācija vai kad pieprasītas garantijas. Attiecīgos šīs regulas 

procesuālos noteikumus par izmeklēšanas sākšanu un veikšanu piemēro 

atbilstīgi šim pantam.” 

b) Panta 4. punkta otro daļu aizstāj ar šādu: 

 “Šos atbrīvojumus piešķir ar Komisijas lēmumu, un tie paliek spēkā attiecīgajā 

lēmumā noteiktajā laikposmā un saskaņā ar tajā paredzētajiem nosacījumiem.” 
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11. Regulas 14. pantu groza šādi. 

 a) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Pasākumus, kas piemēroti saskaņā ar šo regulu, Savienības interesēs ar 

Komisijas lēmumu var atlikt uz deviņiem mēnešiem. Komisija saskaņā ar 

15. panta 2. punktā 1.a punktā minēto konsultēšanās procedūru, var 

pagarināt pasākumu atlikšanu uz turpmāku laikposmu, kas nepārsniedz 

vienu gadu. Pasākumus var atlikt tikai tajā gadījumā, ja tirgus apstākļi uz 

laiku ir mainījušies tādā apmērā, ka nav domājams, ka pasākumu 

atlikšanas dēļ atkal tiks nodarīts kaitējums, un ar noteikumu, ka 

Savienības ražošanas nozarei ir bijusi iespēja sniegt komentārus un šie 

komentāri ir ņemti vērā. Pasākumus jebkura laikā var atjaunot, ja vairs 

nav atlikšanas iemesla.” 

[Gr. 312] 

 b) Panta 5. punkta pirmo teikumu aizstāj ar šādu: 

“5. Komisija var uzdot muitas dienestiem veikt attiecīgus pasākumus, lai 

reģistrētu importu tā, lai pēc tam, sākot no reģistrēšanas datuma, 

pasākumus varētu vērst pret minēto importu.” 
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12. Regulas 15. pantu aizstāj ar šādu: 

“15. pants 

Komitejas procedūra 

1. Komisijai palīdz Antidempinga komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas 

(ES) Nr. 182/2011 nozīmē. 

1.a Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu. 

Padomdevēja komiteja viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas sniedz 

savu atzinumu. Grozījumus ierosina vēlākais trīs dienas pirms komitejas 

sanāksmes. [Gr. 313] 

2. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

5. pantu. Pārbaudes komiteja viena mēneša laikā pēc iesniegšanas dienas 

sniedz savu atzinumu. Grozījumus ierosina vēlākais trīs dienas pirms 

komitejas sanāksmes. [Gr. 314] 
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3. Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. [xxxx/2011] 182/2011 

8. pantu saistībā ar tās [5.] pantu 4. pantu. [Gr. 315] 

4. Ievērojot Regulas (ES) Nr. 182/2011 3. panta 5. punktu, ja izmanto rakstisko 

procedūru, to izbeidz bez rezultātiem, ja priekšsēdētāja noteiktajā termiņā tā 

nolemj priekšsēdētājs vai pieprasa komitejas locekļu vairākums, kas definēts 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. panta 1. punktā. 

4.a Ja pārsūdzības komitejai iesniedz īstenošanas akta projektu saskaņā ar 

Regulas (ES) Nr. 182/2011 6. pantu, tā viena mēneša laikā pēc iesniegšanas 

dienas sniedz savu atzinumu. Grozījumus ierosina vēlākais trīs dienas pirms 

komitejas sanāksmes. [Gr. 316] 
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4.b Ja komitejas atzinums ir jāsaņem rakstiskā procedūrā, minēto procedūru 

izbeidz, nepanākot rezultātu, ja atzinuma sniegšanas termiņā tā nolemj 

komitejas priekšsēdētājs vai to pieprasa komitejas locekļu vairākums.” 

[Gr. 317] 

13. Regulas 19. panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5.  Komisija, dalībvalstis vai to amatpersonas bez informācijas sniedzēja īpašas 

atļaujas neizpauž informāciju, kas saņemta, ievērojot šo regulu, un ko 

informācijas sniedzējs lūdz uzskatīt par konfidenciālu. Informācijas apmaiņu 

starp Komisiju un dalībvalstīm vai iekšējos dokumentus, ko sagatavojušas 

Savienības vai dalībvalstu iestādes, neizpauž, izņemot šajā regulā īpaši 

paredzētus gadījumus.”  

14. Regulas 20. pantu groza šādi. 

 a) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 
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“4. Galīgo informāciju paziņo rakstiski. To dara, ievērojot prasību par 

konfidenciālas informācijas aizsardzību, tiklīdz iespējams un parasti ne 

vēlāk kā vienu mēnesi pirms 9. pantā noteikto procedūru sākšanas. Ja 

Komisija minētajā laikā nevar atklāt konkrētus faktus vai apsvērumus, 

tad tos atklāj, tiklīdz tas iespējams pēc tam. Informācijas atklāšana 

neskar turpmākus iespējamus Komisijas lēmumus, bet, ja šādi lēmumi 

pamatojas uz atšķirīgiem faktiem vai apsvērumiem, tos atklāj, tiklīdz 

tas iespējams.” 

 b) Panta 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Komentārus, kas sniegti pēc galīgās informācijas atklāšanas, ņem vērā 

tikai tad, ja tos saņem termiņā, ko katru reizi atsevišķi nosaka Komisija 

un kas nepārsniedz 10 dienas, pienācīgi ņemot vērā lietas steidzamību. 

Ja galīgi konstatētie fakti jau atklāti, var noteikt īsāku termiņu.” 
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15. Regulas 21. pantu groza šādi. 

 a) Panta 4. punktu aizstāj ar šādu: 

“4. Personas, kuras ir rīkojušās saskaņā ar 2. punktu, var sniegt komentārus 

par ikviena pagaidu maksājuma piemērošanu. Komentāri tiek saņemti 

15 dienu laikā no konkrēto pasākumu piemērošanas dienas, ja tie jāņem 

vērā vai ja tos vai to attiecīgos kopsavilkumus dara pieejamus citām 

personām, kurām ir tiesības atbildēt uz šādiem komentāriem.” 

 b) Pants 5. punktu aizstāj ar šādu: 

“5. Komisija pārbauda pienācīgi iesniegto informāciju un to, ciktāl tā ir 

reprezentatīva, un šādas analīzes rezultātus kopā ar atzinumu, kas 

sagatavots pēc būtības, nodod Komitejai.” 
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 c) Panta 6. punktā otro teikumu aizstāj ar šādu: 

 “Šādu informāciju dara pieejamu tiktāl, cik tas iespējams, un neskarot 

turpmākos Komisijas lēmumus.” 

15.a Iekļauj šādu pantu: 

„22.a pants 

Ziņojums 

1. Komisija, pienācīgi ņemot vērā konfidenciālas informācijas aizsardzības 

prasības 19. panta izpratnē, iesniedz Eiropas Parlamentam ikgadēju 

ziņojumu par šīs regulas piemērošanu un īstenošanu. Ziņojumā iekļauj 

informāciju par pagaidu un galīgo pasākumu piemērošanu, izmeklēšanas 

pārtraukšanu bez pasākumu noteikšanas, atkārtotu izmeklēšanu, 

pārskatīšanu un pārbaudēm uz vietas un to dažādo struktūru darbību, kurām 

ir jāuzrauga šīs regulas īstenošana un no tās izrietošo saistību ievērošana.  
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2. Eiropas Parlaments viena mēneša laikā pēc Komisijas ziņojuma iesniegšanas 

var uzaicināt Komisiju apmeklēt tā atbildīgās komitejas ad hoc sanāksmi, lai 

izklāstītu un izskaidrotu jebkādus jautājumus saistībā ar šīs regulas 

īstenošanu.  

3. Komisija ziņojumu publisko ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc tā iesniegšanas 

Eiropas Parlamentam.” 

[Gr. 318] 

 


