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Iebildumu neizteikšana pret īstenošanas aktu: Savienības reģistra 

izveidošana 

Eiropas Parlamenta lēmums par iebildumu neizteikšanu pret projektu Komisijas 

regulai, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības 

reģistru (D054274-02 – 2017/3013(RPS)) 

 

Eiropas Parlaments, 

– ņemot vērā projektu Komisijas regulai, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) 

Nr. 389/2013, ar ko izveido Savienības reģistru (D054274-02), 

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvu 

2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu 

tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK1, un jo īpaši tās 12. panta 

19. punktu, 

– ņemot vērā minētās direktīvas 23. panta 1. punktā noteiktās komitejas 2017. gada 

30. novembra atzinumu,  

– ņemot vērā Komisijas 2017. gada 5. decembra vēstuli, kurā tā lūdz Parlamentam 

paziņot, ka tas neizteiks iebildumus pret regulas projektu, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas 2018. gada 

11. janvāra vēstuli Komiteju priekšsēdētāju konferences priekšsēdētājam, 

– ņemot vērā 5.a pantu Padomes 1999. gada 28. jūnija Lēmumā 1999/468/EK, ar ko 

nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību2, 

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ieteikumu 

lēmumam, 

– ņemot vērā Reglamenta 106. panta 4. punkta d) apakšpunktu un 105. panta 6. punktu, 

– ņemot vērā to, ka netika izteikti iebildumi Reglamenta 105. panta 6. punkta trešajā un 

ceturtajā ievilkumā noteiktajā termiņā, kurš beidzās 2018. gada 17. janvārī, 

                                                 
1  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp. 
2  OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp. 



 

 

A. tā kā, lai aizsargātu ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (“ES ETS”) ekoloģisko 

integritāti, gaisa kuģu operatoriem un citiem operatoriem ir aizliegts izmantot ES ETS 

kvotas, ko izsniegusi dalībvalsts, attiecībā uz kuru beidzas gaisakuģu operatoriem un 

citiem operatoriem noteikto saistību termiņš un tādēļ būtu jāpieņem vajadzīgie 

aizsardzības pasākumi; 

B.  tā kā Direktīvas 2003/87/EK 19. pants pilnvaro Komisiju pieņemt pasākumus attiecībā 

uz standartizētu un drošu reģistru sistēmu saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru 

(RPS);  

C. tā kā Komisija 2017. gada 8. decembrī oficiāli iesniedza Parlamentam projektu 

Komisijas regulai, ar kuru groza Komisijas Regulu (ES) Nr. 389/2013, ar ko izveido 

Savienības reģistru (turpmāk tekstā — “RPS pasākuma projekts”), tādējādi uzsākot trīs 

mēnešu pārbaudes periodu, lai Parlaments varētu iebilst pret minētā tiesību akta 

projektu; 

D. tā kā RPS projektā iekļautajiem aizsardzības pasākumiem būtu jāstājas spēkā 

steidzamības kārtā, lai pasākumi varētu stāties spēkā un lai kvotas varētu tikt piešķirtas 

bez maksas, saņemtas apmaiņā pret starptautiskajiem kredītiem vai izsolītas 2018. gadā, 

un tā kā, Parlamentam pilnībā izmantot pieejamo trīs mēnešu periodu, nepaliktu 

pietiekami daudz laika, lai RPS pasākuma projekts stātos spēkā pirms 2018. gada kvotu 

izsniegšanas, 

1. paziņo, ka tas neizsaka iebildumus pret Komisijas regulas projektu; 

2. uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Komisijai un informēšanas nolūkā Padomei. 

 

 


