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GROZĪJUMI

Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Juridisko komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 2.5. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Direktīva 2004/9/EK
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 6. panta 3. punktu aizstāj 
ar šādu punktu:
"3. Ja Komisija uzskata, ka šai 
direktīvai ir vajadzīgi grozījumi, lai 
atrisinātu 1. punktā minētos jautājumus, 
tad tā pieņem šādus grozījumus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 7. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums– 3.3. iedaļa – 4. punkts
Direktīva 1994/62/EK
19. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Tādus grozījumus, kas vajadzīgi, lai 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai
identifikācijas sistēmu (kā paredzēts 8. 
panta 2. punktā un 10. panta pēdējā 
ievilkumā), kā arī datubāzes sistēmas 

a) Komisija identifikācijas sistēmu pielāgo
zinātnes un tehnikas attīstībai (kā paredzēts 
8. panta 2. punktā un 10. panta pēdējā 
ievilkumā). Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
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formātus (kā paredzēts 12. panta 3. punktā
un III pielikumā), paredz saskaņā ar 21. 
panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru.

elementus, pieņem saskaņā ar 21. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles
procedūru.

Grozījumus, kuri ir nepieciešami, lai 
datubāzes sistēmas formātus (kā paredzēts 
12. panta 3. punktā un III pielikumā) 
pielāgotu zinātnes un tehnikas attīstībai, 
paredz saskaņā ar 21. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru. 

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums– 3.6. iedaļa – 1.a punkts (jauns)
Direktīvā 2003/87/EK
14. pants – 1. punkts – 1. teikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a 14. panta 1. punkta pirmo teikumu 
aizstāj ar šādu tekstu:
„Komisija [..] līdz 2003. gada 
30. septembrim pieņem pamatnostādnes 
attiecībā uz monitoringu un ziņošanu 
par emisiju, kas rodas no I pielikumā 
uzskaitīto darbību radītajām siltumnīcas 
efektu izraisošajām gāzēm.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums– 3.6. iedaļa – 5.a punkts (jauns)
Direktīva 2003/87/EK
24. pants – 3. punkts
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Lēmuma 24. panta 3. punktu aizstāj ar 
šādu punktu:
„3. Komisija [..] pēc savas iniciatīvas var 
pieņemt vai pēc kādas dalībvalsts 
pieprasījuma tā pieņem monitoringa un 
ziņošanas pamatnostādnes attiecībā uz 
emisiju no darbībām, iekārtām un 
siltumnīcas efektu izraisošajām gāzēm, 
kuras nav minētas I pielikumā, ja šīs 
emisijas monitorings un attiecīgā 
ziņošana var notikt pietiekami precīzi.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 23. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums– 3.9. iedaļa – 3. punkts
Regula (EK) Nr. 1013/2006
59. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Komisija saskaņā ar 59.a panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru var paredzēt 
šādus papildu pasākumus, kas saistīti ar šīs 
regulas īstenošanu:

1. Komisija saskaņā ar 59.a panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru var paredzēt 
šādus papildu pasākumus, kas saistīti ar šīs 
regulas īstenošanu:

a) pamatnostādnes par 12. panta 1. punkta 
g) apakšpunkta piemērošanu;

a) pamatnostādnes par 12. panta 1. punkta 
g) apakšpunkta piemērošanu;

b) pamatnostādnes par 15. panta 
piemērošanu attiecībā uz to atkritumu 
identificēšanu un izsekošanu, kas būtiski 
mainās pagaidu reģenerācijas vai 
apglabāšanas darbībās;

b) pamatnostādnes  par 15. panta 
piemērošanu attiecībā uz to atkritumu 
identificēšanu un izsekošanu, kas būtiski 
mainās pagaidu reģenerācijas vai 
apglabāšanas darbībās;

c) pamatnostādnes par kompetento iestāžu 
sadarbību nelikumīgu sūtījumu jautājumos, 
kā minēts 24. pantā;

c) pamatnostādnes  par kompetento iestāžu 
sadarbību nelikumīgu sūtījumu jautājumos, 
kā minēts 24. pantā;
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d) tehniskas un organizatoriskas prasības, 
lai praktiski ieviestu elektroniskās 
informācijas apmaiņu saistībā ar 
dokumentu un informācijas iesniegšanu 
saskaņā ar 26. panta 4. punktu;

d) tehniskas un organizatoriskas prasības, 
lai praktiski ieviestu elektroniskās 
informācijas apmaiņu saistībā ar 
dokumentu un informācijas iesniegšanu 
saskaņā ar 26. panta 4. punktu;

e) papildu norādījumus attiecībā uz valodu 
izmantošanu, kā minēts 27. pantā;

e) papildu norādījumus attiecībā uz valodu 
izmantošanu, kā minēts 27. pantā;

f) turpmākus paskaidrojumus par 
procedūras prasībām II sadaļā attiecībā uz 
to piemērošanu atkritumu eksportam no 
Kopienas, importam Kopienā un tranzītam 
caur to;

f) turpmākus  paskaidrojumus par 
procedūras prasībām II sadaļā attiecībā uz 
to piemērošanu atkritumu eksportam no 
Kopienas, importam Kopienā un tranzītam 
caur to.

g) papildu norādījumus attiecībā uz 
nedefinētiem juridiskajiem terminiem.
2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz:

2. Komisija var pieņemt īstenošanas 
pasākumus attiecībā uz:

a) metodi, lai aprēķinātu finanšu garantiju 
vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kā 
paredzēts 6. pantā;

a) metodi, lai aprēķinātu finanšu garantiju 
vai līdzvērtīgu nodrošinājumu, kā 
paredzēts 6. pantā;

b) turpmākus nosacījumus un prasības 
attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, 
par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana, 
kā minēts 14. pantā.

b) turpmākus nosacījumus un prasības 
attiecībā uz reģenerācijas uzņēmumiem, 
par kuriem sniegta iepriekšēja piekrišana, 
kā minēts 14. pantā;
ba) papildu norādījumus attiecībā uz 
nedefinētiem juridiskajiem terminiem.

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 59.a panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 59.a panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums– 6.5. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 998/2003
7. pants
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-1) Direktīvas 7. pantu aizstāj ar šādu 
tekstu:

„Uz I pielikuma C daļā uzskaitīto sugu 
dzīvnieku pārvietošanu starp 
dalībvalstīm vai no II pielikuma B daļas 
2. iedaļā minētās teritorijas neattiecas 
prasības attiecībā uz trakumsērgu.
Vajadzības gadījumā attiecībā uz citām 
slimībām Komisija nosaka īpašas 
prasības, tostarp iespējamu dzīvnieku 
skaita ierobežojumu [..]. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, pieņem saskaņā ar 
24. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. Apliecības paraugu 
par šiem dzīvniekiem attiecībā uz citām 
slimībām var sagatavot saskaņā ar 
24. panta 4. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.5. iedaļa – -1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 998/2003
8. pants – 3. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 8. panta 3. punkta 
a) apakšpunktu aizstāj ar šādu tekstu:

„a) uz lolojumdzīvniekiem no 
II pielikuma B daļas 2. iedaļā 
uzskaitītajām teritorijām, par kurām 
Komisija ir noteikusi, ka šādas teritorijas 
piemēro noteikumus, kuri ir vismaz 
līdzvērtīgi šajā nodaļā paredzētajiem 
Kopienas noteikumiem, attiecas 
II nodaļā izklāstītie noteikumi. Šos 
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pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.5. iedaļa – -1.b punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 998/2003
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 9. pantu aizstāj ar šādu pantu:

„Nosacījumus, kas piemērojami to 
dzīvnieku pārvietošanai no trešām 
valstīm, kuru suga uzskaitīta 
I pielikuma C daļā, nosaka Komisija.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.
Apliecības paraugu, kam ir jābūt klāt šo 
dzīvnieku pārvietošanas laikā, sagatavo 
saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.5. iedaļa – 1.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 998/2003
17. punkts – pirmā daļa
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Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17. panta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

„Tehniska rakstura prasības, kas nav 
noteiktas šajā regulā, I pielikuma A un 
B daļā uzskaitīto sugu dzīvnieku 
pārvietošanai nosaka Komisija.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, pieņem 
saskaņā ar 24. panta 4. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.6. iedaļa – 3. punkts
Direktīva 2003/99/EK
11. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Var pieņemt jebkādus piemērotus pārejas 
vai izpildes pasākumus saskaņā ar 
12. panta 2. punktā minēto procedūru.

Var pieņemt jebkādus piemērotus pārejas 
vai izpildes pasākumus, kuri atšķiras no 
pasākumiem, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, saskaņā ar 12. panta 2. punktā 
minēto procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.7. iedaļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 852/2004
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šādu pantu aizstāj 12. pantu:
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„Izpildes pasākumus un pārejas posma 
pasākumus, kuri atšķiras no 
pasākumiem, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, var paredzēt saskaņā ar 
14. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.8. iedaļa – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 853/2004
9. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šādu pantu aizstāj 9. pantu:

„Izpildes pasākumus un pārejas posma 
pasākumus, kuri atšķiras no 
pasākumiem, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, var paredzēt saskaņā ar 
12. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
procedūru.”

Or. en

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.9. iedaļa – -1. punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 854/2004
16. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-1. Direktīvas 16. pantu aizstāj šādi:
„Saskaņā ar 19. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru var paredzēt 
izpildes pasākumus un pārejas režīmu, 
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kuri atšķiras no pasākumiem, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot.”

Or. en

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – grozījumu tiesību akts
Pielikums – 6.10. punkts – 2.a punkts (jauns)
Regula (EK) Nr. 183/2005
26. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ar šādu pantu aizstāj 26. pantu:
„Īstenošanas pasākumus, kuri atšķiras 
no pasākumiem, kas ir paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs direktīvas 
elementus, to papildinot, var noteikt 
saskaņā ar 31. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo procedūru.”

Or. en
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