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PIELIKUMS

Padomes Lēmums (datums),

ar ko groza Padomes Lēmumu (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas 

pilnvaru īstenošanas kārtību 1

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, jo īpaši 202. panta trešo ievilkumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu 2,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu 3,

tā kā:

(1) Padome ir pieņēmusi Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai 

piešķirto ieviešanas pilnvaru īstenošanas kārtību; šajā lēmumā ir paredzēts ierobežots skaits 

procedūru šādu pilnvaru īstenošanai.

(2) Šis lēmums būtu jāgroza, lai tajā iekļautu jauna veida ieviešanas pilnvaru kārtību, regulatīvu 

kontroles procedūru, kas likumdevējam dotu iespēju nepieļaut tādu pasākumu projekta pieņemšanu, 

attiecībā uz kuru likumdevējs norāda, ka tajā pārsniegtas ieviešanas pilnvaras, kas paredzētas 

pamata tiesību aktā, vai ka projekts nav saskaņā ar attiecīgā tiesību akta mērķi vai saturu, vai arī ka 

tas neievēro subsidiaritātes vai proporcionalitātes principus.

(3) Regulatīvo kontroles procedūru nepieciešams izmantot attiecībā uz vispārējiem pasākumiem, 

kas ir paredzēti, lai grozītu dažus nebūtiskus tādu pamataktu noteikumus, kas pieņemti saskaņā ar 

EKL 251. pantā paredzēto procedūru, tostarp lai svītrotu dažus no šiem elementiem vai papildinātu 

tekstu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus.

(4) Šajā sakarā nepieciešams arī nodrošināt labāku Eiropas Parlamenta informēšanu par komiteju 

darbu,

  
1 OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.
2 OV L …
3 OV L …
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IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Padomes Lēmumu (1999. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru 

īstenošanas kārtību, groza šādi:

1) Preambulā pēc 5. apsvēruma pievieno tekstu : „izņemot regulatīvo kontroles procedūru.”

2) Preambulā pēc 7. apsvēruma pievieno jaunu 7.a apsvērumu ar šādu tekstu:

"(7.a) vispārēji piemērojamiem pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus elementus aktā, kas 

pieņemts saskaņā ar EKL 251. pantā minēto procedūru, tostarp svītrojot dažus no šiem elementiem 

vai pievienojot jaunus nebūtiskus elementus, būtu jāizmanto regulatīva kontroles procedūra; šai 

procedūrai būtu jāļauj abām likumdevējām iestādēm veikt minēto pasākumu kontroli, pirms tādus 

pasākumus pieņem. Tiesību akta būtiskus elementus var grozīt vienīgi likumdevējs, pamatojoties uz 

Līgumu."

3) Lēmuma 10. apsvērumu aizstāj ar šādu apsvērumu:

"(10) Šā lēmuma trešais mērķis ir uzlabot Eiropas Parlamenta informētību, paredzot, ka Komisija 

regulāri informē Parlamentu par komiteju darbu, iesniedz Eiropas Parlamentam dokumentus, kas 

saistīti ar darbu komitejās, un informē Eiropas Parlamentu, ja tā iesniedz Padomei pasākumus vai 

priekšlikumus veicamajiem pasākumiem; īpaša uzmanība būs pievērsta Eiropas Parlamenta 

informēšanai par komiteju darbu saistībā ar regulatīvo kontroles procedūru, lai nodrošinātu, ka 

Eiropas Parlamenta lēmumu iespējams pieņemt paredzētajā termiņā."

4) Lēmuma 1. pantā pēdējā rindā tekstā „5. un 6. pantā” aiz „5. ”iekļauj tekstu „5.a”.
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5) Lēmuma 2. pantā:

i) Pirmās rindkopas sākumā pievieno tekstu "1. Neskarot 2. punktu".

ii) Pievieno šādu 2. punktu:

"2. Ja pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma 251. pantā minēto procedūru, noteikta 

iespēja pieņemt vispārēji piemērojamus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šā akta 

elementus, tostarp svītrojot dažus no šiem elementiem vai pievienojot jaunus nebūtiskus 

elementus, šos pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru."

6) Lēmuma 4. panta 2. punktā un 5. panta 2. punktā tekstu "2. punktā" mainīt uz "2. un 4. 

punktā".

7) Pēc 5. panta pievieno jaunu 5.a pantu ar šādu tekstu:

"5.a pants

Regulatīva kontroles procedūra

1. Komisijai palīdz regulatīva kontroles komiteja, kurā ir dalībvalstu pārstāvji un kuras 

priekšsēdētājs ir Komisijas pārstāvis.

2. Komisijas pārstāvis ziņo Komitejai par veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz 

atzinumu par projektu termiņā, ko priekšsēdētājs var noteikt atkarībā no jautājuma 

steidzamības. Atzinumu sniedz, pieņemot lēmumu ar tādu balsu vairākumu, kāds Līguma 

205. panta 2. un 4. punktā noteikts lēmumiem, kas Padomei jāpieņem pēc Komisijas 

priekšlikuma. Komitejas balsojumos dalībvalstu pārstāvju balsis vērtē saskaņā ar minētajā 

pantā definēto svērumu. Priekšsēdētājs nebalso.
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3. Ja Komisijas paredzētie pasākumi atbilst komitejas atzinumam, piemēro šādu procedūru:

a) Komisija tūlīt iesniedz pasākumu projektu Padomes un Eiropas Parlamenta 

kontrolei.

b) Eiropas Parlaments ar tajā pārstāvēto locekļu balsu vairākumu vai Padome ar 

kvalificēto balsu vairākumu var iebilst pret Komisijas priekšlikumu, pamatojot šādu 

iebildumu ar to, ka Komisijas ierosinātie pasākumi pārsniedz pamataktā noteiktās 

ieviešanas pilnvaras vai ka šis projekts nav saderīgs ar pamatakta mērķi vai saturu, 

vai arī tajā nav ievērots subsidiaritātes vai proporcionalitātes princips.

c) Ja trīs mēnešu termiņā no projekta iesniegšanas Eiropas Parlaments vai Padome 

iebilst pret pasākumu projektu, minētos pasākumus Komisija nepieņem. Šādā 

gadījumā Komisija var iesniegt komitejai grozītu pasākumu projektu vai iesniegt 

tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz Līgumu.

d) Ja līdz šā termiņa beigām ne Eiropas Parlaments, ne Padome neiebilst pret 

pasākumiem, Komisija tos pieņem.

4. Ja Komisijas paredzētie pasākumi neatbilst komitejas atzinumam vai ja šāda atzinuma nav, 

piemēro šādu procedūru:

a) Komisija uzreiz iesniedz priekšlikumu par attiecīgajiem pasākumiem Padomei un 

vienlaikus to nosūta Eiropas Parlamentam.

b) Padome par šo priekšlikumu pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu divu 

mēnešu laikā no priekšlikuma iesniegšanas.

c) Ja šajā termiņā Padome ar kvalificētu vairākumu iebilst pret iesniegtajiem 

pasākumiem, tos nepieņem. Šādā gadījumā Komisija var iesniegt Padomei grozītu 

priekšlikumu vai iesniegt priekšlikumu uz tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz 

Līgumu.

d) Ja Padome paredz pieņemt iesniegtos pasākumus, tā tūlīt tos iesniedz Eiropas 

Parlamentam. Ja Padome nepieņem lēmumu minētajā divu mēnešu termiņā, 

Komisija tūlīt iesniedz pasākumu priekšlikumu Eiropas Parlamentam.
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e) Eiropas Parlaments ar tajā pārstāvēto locekļu balsu vairākumu četru mēnešu laikā 

pēc priekšlikuma iesniegšanas saskaņā ar a) punktu var iebilst pret attiecīgo 

pasākumu pieņemšanu, pamatojot šādu iebildumu ar to, ka ierosinātie pasākumi 

pārsniedz pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras vai nav saderīgi ar pamatakta 

mērķi vai saturu, vai arī tajos nav ievērots subsidiaritātes vai proporcionalitātes 

princips.

f) Ja šajā termiņā Eiropas Parlaments iebilst pret iesniegtajiem pasākumiem, tos 

nepieņem. Šādā gadījumā Komisija var iesniegt komitejai grozītu pasākumu projektu 

vai iesniegt tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz Līgumu.

g) Ja līdz minētā termiņa beigām Eiropas Parlaments neiebilst pret ierosinātajiem 

pasākumiem, tos attiecīgi pieņem vai nu Padome, vai Komisija.

5. Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, attiecīgi pamatotos izņēmuma gadījumos pamataktā var 

noteikt,

a) ka šā panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) 

apakšpunktā minēto termiņu pagarina par vienu mēnesi, ja tas pamatojams ar 

ierosināto pasākumu sarežģītumu, vai

b) ka šā panta 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) apakšpunktā un 4. punkta e) 

apakšpunktā minēto termiņu saīsina, ja tas vajadzīgs efektivitātes labad.

6. Pamataktā var paredzēt, ka, ja nenovēršamu steidzamu iemeslu dēļ 3., 4. un 5. punktā 

minēto regulatīvās kontroles procedūras termiņus nav iespējams ievērot, piemēro šādu 

procedūru:

a) Ja Komisijas paredzētie pasākumi atbilst komitejas atzinumam, Komisija pieņem 

pasākumus, kurus īsteno tūlīt. Tā tūlīt paziņo par pasākumiem Eiropas Parlamentam 

un Padomei.
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b) Viena mēneša laikā pēc minētā paziņojuma Eiropas Parlaments ar tajā pārstāvēto 

locekļu balsu vairākumu vai Padome ar kvalificēto balsu vairākumu var iebilst pret 

Komisijas pieņemtajiem pasākumiem, pamatojot šādu iebildumu ar to, ka šie 

pasākumi pārsniedz pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras vai ka šie pasākumi 

nav saderīgi ar pamatakta mērķi vai saturu, vai arī tajos nav ievērots subsidiaritātes 

vai proporcionalitātes princips.

c) Ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst, Komisija pasākumus atceļ. Tā tomēr var 

pasākumus saglabāt kā pagaidām spēkā esošus veselības aizsardzības, drošības vai 

vides iemeslu dēļ. Šādā gadījumā Komisija tūlīt iesniedz komitejai grozītu pasākumu 

projektu vai tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz Līgumu. Pagaidu pasākumi 

paliek spēkā tik ilgi, kamēr tos aizstāj ar galīgu tiesību aktu."

8. Lēmuma 7. panta 3. punkta 1. teikuma beigās pievieno šādu tekstu:

"saskaņā ar kārtību, kas nodrošina iesniegšanas sistēmas pārskatāmību un iesniegtās informācijas un 

dažādu procedūras posmu identifikāciju."

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta], [datums]


