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PRIEKŠLIKUMS EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAI

par Komisijas darba dokumentu „Pirmais progresa ziņojums par normatīvās vides 
vienkāršošanas stratēģiju”
(****/****(INI))

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Iestāžu 2003. gada 16. decembra nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi 1,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2000. gada 26. oktobra rezolūciju par Komisijas 
ziņojumiem Eiropadomei „Tiesību aktu labāka izstrāde — kopīga atbildība” (1998) un 
„Tiesību aktu labāka izstrāde” (1999) 2,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2001. gada 29. novembra rezolūciju par Komisijas Balto 
grāmatu par pārvaldību Eiropā 3,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2003. gada 8. aprīļa rezolūciju par Komisijas ziņojumiem 
par tiesību aktu labāku izstrādi 2000. gadā un par tiesību aktu labāku izstrādi 2001. gadā 4,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 26. februāra rezolūciju par Komisijas 
2002. gada ziņojumu par tiesību aktu labāku izstrādi 5,

− ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 9. marta rezolūciju par Komisijas paziņojumu 
par Kopienas normatīvās darbības vienkāršošanu un uzlabošanu 6,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2004. gada 20. aprīļa rezolūciju par Kopienas tiesību aktu 
un konsultāciju procedūru ietekmes novērtējumu 7,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. maija rezolūciju par normatīvās vides 
vienkāršošanas stratēģiju 8,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. maija rezolūciju par tiesību aktu labāku 
izstrādi 2004. gadā un subsidiaritātes principa piemērošanu: divpadsmitais gada 
ziņojums 9,

– ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2006. gada 16. maija rezolūciju par likumdevēja vēl 
neizlemto tiesību aktu priekšlikumu izvērtēšanas rezultātu 10,

  
1 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
2 OV C 197, 12.7.2001., 433. lpp.
3 OV C 153 E, 27.6.2002., 314. lpp.
4 OV C 64 E, 12.3.2004., 135. lpp.
5 OV C 98 E, 23.4.2004., 155. lpp.
6 OV C 102 E, 28.4.2004., 512. lpp.
7 OV C 104 E, 30.4.2004., 146. lpp.
8 OV C 297 E, 7.12.2006., 136. lpp.
9 OV C 297 E, 7.12.2006., 128. lpp.
10 OV C 297 E, 7.12.2006., 140. lpp.
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– ņemot vērā Komisijas 2006. gada 14. novembra darba dokumentu „Pirmais progresa 
ziņojums par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju” (COM(2006)0690),

– ņemot vērā Reglamenta 45. pantu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas ziņojumu (A6-0000/2007),

A. ņemot vērā Komisijas, Padomes un Eiropas Parlamenta pastāvīgo un sistemātisko 
apņemšanos noteikt, piemērot un pilnveidot tiesību aktu vienkāršošanas instrumentus;

B. uzskatot, ka normatīvās vides vienkāršošana, garantējot tiesību aktu skaidrību, efektivitāti 
un kvalitāti, ir svarīgs priekšnoteikums, lai sasniegtu „tiesību aktu labākas izstrādes” 
mērķi, kas savukārt ir Eiropas Savienības prioritāte augsta līmeņa izaugsmes un 
nodarbinātības garantēšanai;

C. tā kā viens no galvenajiem vienkāršošanas rezultātiem ir visu to jomu pakāpenisks 
segums, kuras reglamentē Kopienu tiesību akti;

D. ņemot vērā Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi noteiktos pienākumus un 
mērķus, jo īpaši tos, kas paredzēti Kopienu tiesību aktu un to tiesību aktu, kuri ietekmē 
dalībvalstis, vienkāršošanai un to apjoma samazināšanai,

E. norādot, ka minētais Komisijas darba dokuments ir tiešs turpinājums Komisijas 
2005. gada 25. oktobra paziņojumam „Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: 
normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija” (COM(2005)0535);

F. tā kā iepriekšminētajā Komisijas darba dokumentā ir izklāstīta laikposmam no 2006. līdz 
2009. gadam atjaunināta „mainīgā vienkāršošanas programma”, kurā paredzēti pasākumi 
tiesību aktu veida vienkāršošanai, pamatojoties uz 43 tiesību aktu teksta pārstrādāšanu, 
12 tiesību aktu kodifikāciju un 8 tiesību aktu atcelšanu, kā arī 46 citi pasākumi tiesību 
aktu satura būtības vienkāršošanai, ko parasti dēvē par „pārskatīšanu”;

G. tā kā papildus iepriekšminētajiem vienkāršošanas pasākumiem īpaši kodifikācijai 
paredzētā mainīgajā programmā ir iekļautas aptuveni 500 jaunas likumdošanas iniciatīvas 
(no tām gandrīz 200 iniciatīvas tikai 2007. gadam vien);

H. tā kā Komisija norāda, ka kodifikācijas programma joprojām ir indikatīva, jo tās 
pabeigšana ir atkarīga no visās valodās kodificējamo aktu pieejamības, un ka, saskaņā ar 
Komisijas viedokli, kodifikācija ir jāatliek, ja tiek paredzēti jauni minēto aktu grozījumi, 
kā rezultātā, kā uzskata Komisija, tiesību aktu secība programmā varētu mainīties, ņemot 
vērā minētos divus faktorus;

I. tā kā iepriekšminētajā darba dokumentā Komisija ierosina savos priekšlikumos biežāk 
iekļaut paskaidrojuma rakstu, precīzāk skaidrojot nospraustos vienkāršošanas mērķus;

J. tā kā vienkāršošanas mērķu veiksmīgu sasniegšanu nosaka stabils metodoloģiskais 
pamats, kas uzlabots, konsultējoties ar visām ieinteresētajām personām un attīstoties 
konkrētu nozaru analīzei, Komisijas, Eiropas Parlamenta un Padomes cieša sadarbība, kā 
arī pašregulējuma un kopregulējuma pastiprināta izmantošana;
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K. tā kā, veicinot vienkāršošanas procesu Eiropas līmenī, vienlaikus jāveic atbilstīgi 
vienkāršošanas pasākumi valstu līmenī, lai nodrošinātu, ka Kopienas tiesību aktu 
vienkāršošanas rezultātā gūtās priekšrocības nemazina valsts tiesību akti vai tehniski 
šķēršļi,

1. atzinīgi vērtē to, ka vienkāršošanas iniciatīvas pirmo reizi ir iekļautas Komisijas 
likumdošanas un darba programmā 2007. gadam, apliecinot, ka vienkāršošanas stratēģija 
ir politiska prioritāte;

2. aicina Komisiju turpmāk sistemātiski iekļaut vienkāršošanas iniciatīvas likumdošanas un 
darba programmas īpašā nodaļā, tajā norādīt katrai atsevišķai vienkāršošanas iniciatīvai 
iecerēto prioritāti un šim nolūkam precizēt vienkāršošanas priekšlikumus, kas jau iekļauti 
ikgadējā politikas stratēģijā, uzsākot gada likumdošanas darba plānošanas procesu; 
visbeidzot, aicina Komisiju atturēties pavairot dokumentus, kuros iekļauts vienkāršošanas 
iniciatīvu uzskaitījums, lai nodrošinātu iespējami precīzu pamatprincipu kopumu;

3. atzinīgi vērtē Komisijas centienus paātrināt Kopienas acquis kodifikācijas procesu, kas ir 
galvenais un būtiskākais normatīvās vides vienkāršošanas veids; 

4. aicina Komisiju iespējami drīz risināt ar tulkošanu saistītās grūtības un novērst iespēju, ka 
jaunu likumdošanas priekšlikumu iesniegšana nelabvēlīgi ietekmē kodificēšanas 
iniciatīvas, apdraudot vienkāršošanas procesu kopumā; uzsver, ka Komisijai jārīkojas 
konsekventi un jāatturas savā likumdošanas un darba programmā ieplānot kodifikāciju 
tajos pašos jautājumos, saistībā ar kuriem tā ir iecerējusi iesniegt likumdošanas 
priekšlikumus;

5. ierosina Komisijai beidzot apstiprināt tiesību aktu tekstu pārstrādāšanu kā parastu 
likumdošanas metodi, tā lai ir pieejams katras iniciatīvas pilns teksts arī atsevišķu 
grozījumu gadījumā, precīzi norādot gan jaunās teksta daļas, gan tās daļas, kuras netiek 
mainītas, šādi padarot Kopienas tiesību aktu tekstu skaidrāku un pārredzamāku;

6. turklāt aicina Komisiju paturēt prātā, ka gadījumā, ja tiesību aktu tekstu nav iespējams 
pārstrādāt, parastajai likumdošanas metodei ir jābūt attiecīgās jomas tiesību aktu 
kodifikācijai, kas īstenojama sešu mēnešu laikā; uzskata, ka saskaņā ar iepriekšminēto 
Iestāžu nolīgumu Parlaments kopīgi ar Padomi un Komisiju varētu izveidot īpašas ad hoc
struktūras ar vienu vienīgu mērķi — veicināt vienkāršošanu; 

7. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos izveidot stabilu vienkāršošanas darba metodoloģisko 
pamatu; šim nolūkam aicina Komisiju neatlaidīgi apspriesties ar ieinteresētajām 
personām, piemēram, 2005. gada oktobrī paziņotās iniciatīvas lauksaimniecības un 
zivsaimniecības jomā attiecinot arī uz citām nozarēm un stiprinot pasākumus, ko Komisija 
šajā sakarā ir iecerējusi veikt uzņēmējdarbības tiesību un autortiesību jomā; mudina 
Komisiju padziļināt konkrētu nozaru analīzi un spēkā esošo Kopienas tiesību aktu radītā 
administratīvā sloga novērtēšanu;

8. neiesaka Komisijai savos likumdošanas priekšlikumos kā paskaidrojumu iekļaut paša 
priekšlikuma satura kopsavilkumu; šai ziņā uzskata, ka iniciatīva var izrādīties pretēji 
produktīva, un tā vietā, lai padarītu priekšlikumu vieglāk lasāmu, teksts kļūtu sarežģīts, 
kas var ietekmēt teksta normatīvās daļas skaidrojumu;
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9. atgādina Komisijai, ka, lai gan diskursīvam tekstam var noderēt skaidrojums, piemēram, 
paziņojuma veidā, šāds gadījums neattiecas uz tādu normatīvo tekstu kā regula vai 
direktīva, jo paskaidrojuma raksta ierasti konspektīvā struktūra varētu sagrozīt attiecīgā 
juridiskā līdzekļa patieso nozīmi vai pat būt tai pretrunā;

10. uzsver Kopienas iestāžu sadarbības īpaši svarīgo nozīmi, jo šī sadarbība ir jebkuras 
vienkāršošanas stratēģijas panākumu priekšnoteikums; šajā sakarā uzsver Eiropas 
Parlamenta labas gribas izpausmi, izdarot attiecīgus grozījumus Reglamentā, lai veicinātu 
kodifikāciju pieņemšanu un lai ieviestu ad hoc likumdošanas procedūru tiesību aktu tekstu 
pārskatīšanai;

11. atkārtoti uzsver, ka arī turpmāk ir jāizmanto tradicionālie likumdošanas instrumenti, lai 
sasniegtu Līgumā noteiktos mērķus; uzskata, ka pašregulējums un kopregulējums ir 
metodes, kas var lietderīgi papildināt likumdošanas pasākumus, ja tās sniedz tādus pašus 
vai lielākus uzlabojumus par tiem, ko iespējams panākt ar likumdošanu; uzsver, ka 
alternatīvām normatīvajām metodēm ir jābūt saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu 
labāku izstrādi; atgādina, ka Komisijai ir jādefinē nosacījumi un ierobežojumi, kuri pusēm 
ir jāievēro, šādas metodes īstenojot, un ka jebkurā gadījumā šīs metodes drīkst izmantot 
vienīgi Komisijas uzraudzībā un neskarot Parlamenta tiesības iebilst pret to izmantošanu;

12. aicina Komisiju darīt visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka Eiropas līmenī veicinātu 
vienkāršošanas procesu valsts līmenī neapdraud valsts tiesību akti vai tehniski šķēršļi; 
prasa, lai Komisija nodrošina šā procesa vadību un uzraudzību arī valsts līmenī, 
piemēram, darbojoties kā Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs izveidotās paraugprakses 
apkopošanas un izplatīšanas centrs;

13. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu 
valdībām un parlamentiem.
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PASKAIDROJUMS

I. Ievads

Savā 2005. gada 25. oktobra paziņojumā „Kopienas Lisabonas programmas ieviešana: 
normatīvās vides vienkāršošanas stratēģija” (COM(2005)0535) Komisija iepazīstināja ar 
jaunajiem acquis communautaire kvalitātes un efektivitātes uzlabojumiem (galvenokārt par 
„tiesību aktu labāku izstrādi”) īpaši ar mērķi atcelt administratīvos maksājumus, kas 
nevajadzīgi uzlikti iekšējā tirgus dalībniekiem.

Paziņojumā norādīti galvenie vienkāršošanas principi un paziņots par 99 iniciatīvām par 
likumu kvalitātes uzlabošanu laika periodā no 2005. līdz 2008. gadam. Tajā bija 
11 kodifikācijas priekšlikumi, 51 pārstrādāšanas priekšlikums, 7 atcelšanas priekšlikumi un 
30 citi priekšlikumi, kas neietilpst minētajās kategorijās, bet arī ir vērsti uz normatīvās vides 
vienkāršošanu (pamata vienkāršošana).

Jāatgādina, ka ar kodifikāciju saprotams process, kura laikā kodificējamie tiesību akti tiek 
atcelti un tos aizvieto ar vienotu aktu bez pamata pārveidojumiem. Tajā ietilpst apvienotā 
teksta pārstrādāšana jaunā, loģiski saistītā un saprotamā tiesību aktā, kas formāli aizvieto 
oriģinālo tiesību aktu un visus tā tālākos pārveidojumus1.

Pārstrādāšana ir tāds process, kurā jaunais tiesību akts, juridiski ierobežojot, atceļot 
aizvietojamos tiesību aktus, savieno likumdošanas grozījumus, no vienas puses, un pārējo 
noteikumu, kurus paredzēts atstāt nemainīgus, kodifikāciju, no otras puses. Pārstrādāšanu 
nosaka 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgums2.

Visbeidzot, atcelšana ir to likumdošanas aktu likvidēšana, kas pieņemti pirms 1957. gada un 
kas laika gaitā novecojuši vai zaudējuši spēku tehnikas vai tehnoloģiju attīstības dēļ, Eiropas 
Savienības politikas attīstības dēļ, pamatojoties uz izmaiņām Līguma vispārīgo noteikumu 
piemērošanā, vai arī starptautisko tiesību aktu vai normu attīstības dēļ.

Kā zināms, vienkāršošana ir 2003. gada 16. decembra Iestāžu nolīguma par tiesību aktu 
labāku izstrādi3 mērķis: tajā pētīti dažādi šī jautājuma aspekti (par likumdošanas virzību uz 
lielāku pārredzamību un pieejamību, analizēta ietekme uz Kopienas tiesību īstenošanu, 
komitoloģijas kodifikācijas un vienkāršošanas tehnikas, arī aizvietošanas noteikumu metodes, 
lai samazinātu likumu apjomu).

  
1 To regulē Juridiskā dienesta darba grupa, kurai jāizpēta Komisijas priekšlikumi un jādod Eiropas Parlamentam 

un Padomei garantija, ka tajos ir oriģināla kodifikācija un ka Komisija nav veikusi pamata grozījumus. Visu 
novecojušo noteikumu svītrošana, lietotās terminoloģijas saskaņošana jaunajā tiesību aktā un preambulā ir daļa 
no kodifikācijas. Pateicoties šim mehānismam, var samazināt likumu apjomu un saglabāt pamatus nemainīgus.
Pašlaik Konstitucionālo jautājumu komiteja izskata Eiropas Parlamenta regulas grozījumus, kas ļauj vieglāk 
veikt vienkāršošanu. Konstitucionālo jautājumu komiteja savu atzinumu par minēto lietu pieņēma 2006. gada 
20. decembrī.

2 Iestāžu 2001. gada 28. novembra nolīgums par tiesību aktu tekstu strukturētāku pārstrādāšanu (OV C 77, 
28.3.2002., 1. lpp.). Pārstrādāšanas tehnika ļauj ne tikai ieviest likumdošanas aktus, kas grozīti pamatos, bet 
ļauj arī kodificēt normatīvos aktus, un tas savukārt atvieglo likumdošanas vienkāršošanu un izpratni.

3 OV C 321, 31.12.2003., 1. lpp.
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II. Jaunākie risinājumi

Komisija 2006. gada 14. novembrī pieņēma darba dokumentu „Pirmais progresa ziņojums par 
normatīvas vides vienkāršošanas stratēģiju” (COM(2006)0690), kas izstrādāts pēc minētā 
paziņojuma (COM(2005)0535).

Šajā dokumentā uzsvērti kopš 2005. gada oktobra veiktie pasākumi, kas īstenoti „mainīgās” 
vienkāršošanas programmas ietvaros, un iestrādātas dažas jaunas iniciatīvas, kuras to 
papildinās laika periodā no 2006. līdz 2009. gadam. Viens no galvenajiem vienkāršošanas 
rezultātiem ir tas, ka tā skar visas jomas, kurās Eiropas Savienība izstrādājusi Kopienu tiesību 
aktus. Konkrētāk, jaunajā „mainīgās” vienkāršošanas programmas versijā iestrādātas normas 
formas vienkāršošanai, kas paredz 43 pārstrādāšanas, 12 kodifikācijas un 8 atcelšanas, kā arī 
46 citus pamata vienkāršošanas pasākumus. Šos pasākumus papildina aptuveni 500 jaunas 
likumdošanas iniciatīvas (no kurām gandrīz 200 paredzētas 2007. gadam), kas uzskaitītas 
„mainīgajā” programmā un paredzētas atsevišķai kodifikācijai.

Šajā pirmajā ziņojumā iekļauti arī tie faktori, kas nodrošina vienkāršošanas iniciatīvu 
panākumus, nodrošinot labu metodoloģisko pamatu, kuru papildina konsultācijas ar visām 
ieinteresētajām personām un konkrētu nozaru analīzes attīstība, ciešu sadarbība ar Eiropas 
Parlamentu un Padomi, kā arī kopregulējuma un pašregulējuma pastiprināta izmantošana.
Bažas rada tas, vai attiecīga vienkāršošana valsts līmenī nodrošina, ka valsts tiesību akti vai 
tehniski šķēršļi nemazina Kopienas līmenī veiktas vienkāršošanas priekšrocības.

III. Problemātika un referenta nostāja

Jāatzīmē, ka 2007. gadā vienkāršošanas priekšlikumi tika pirmo reizi iekļauti ikgadējā 
Komisijas likumdošanas un darba programmā, tādējādi skaidri parādot, ka vienkāršošanai 
piešķirts politiskās prioritātes statuss. Turklāt jāatgādina, ka kopējais mērķis — valsts un 
Eiropas tiesību aktu apjoma samazināšana par 25 % — jāsasniedz līdz 2012. gadam.

Tāpēc jāuzstāj, lai Komisija:
– turpmāk sistemātiski iekļauj vienkāršošanas iniciatīvas kādā no likumdošanas un darba 

programmas sadaļām,
– norāda, kāda prioritāte piešķirama katrai no tām,
– izvairās no tādu dokumentu pavairošanas, kuros iekļauts vienkāršošanas iniciatīvu 

uzskaitījums, lai nodrošinātu iespējami precīzu pamatprincipu kopumu.

Attiecībā uz kodifikācijas priekšlikumiem Komisijas dokumentā teikts, ka veikti pasākumi, lai 
paātrinātu atlikto tiesību aktu izstrādi jaunajās Eiropas Savienības valodās. Tie atlikti tāpēc, 
ka aizkavējusies kodificēto tekstu tulkošana šajās valodās. Tomēr jāprecizē, ka kodifikācijas 
programma ir aptuvena, jo tā ir atkarīga no kodificējamo tiesību aktu pieejamības visās 
valodās, tai skaitā arī bulgāru un rumāņu valodā. Kodifikācijai jābūt postpozitīvai, jo ir 
pieprasīti jauni tiesību aktu grozījumi. Komisija precizē, ka tiesību aktu izkārtojums 
programmā mainīsies atkarībā no šiem diviem faktoriem.

Izņemot tulkošanas grūtības, kas pieļaujamas, pat ja Komisijai ar tām jātiek galā pēc iespējas 
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ātrāk, jauno tiesību aktu ietekmei uz kodifikācijas iniciatīvām nevajadzētu traucēt 
vienkāršošanas procesu. Jo pirmā pīlāra ietvaros Komisijai ir likumdošanas iniciatīvas tiesības 
un ir skaidrs, ka tai, ja tā vēlas iesniegt jaunus (kārtējos) likumdošanas priekšlikumus, ir 
jāizvairās likumdošanas un darba programmā iekļaut kodifikācijas projektus par to pašu tēmu.
Komisijai vēlreiz noteikta prasība pēc loģiskas saistības attiecībā uz vienkāršošanas mērķiem, 
ko tā pati ir noteikusi.

Šādā gadījumā jāuzstāj, lai tiek izmantota iespēja pārstrādāšanu beidzot noteikt kā parastu 
likumdošanas izstrādāšanas tehniku; tādējādi vienmēr būtu iespējams iegūt normatīvu tekstu, 
pat ja būtu specifiski grozījumi, kur skaidri norādītas gan jaunās daļas, gan daļas, kas nav 
mainītas. Tas Kopienas tiesību aktus padarītu skaidrākus un pārredzamākus.

Atzinīgi jāvērtē Komisijas apņemšanās uzlabot stingru metodoloģisko pamatu vienkāršošanai:
ziņojumā izteikts aicinājums konsultēties ar ieinteresētajām personām, piemēram, 2005. gada 
oktobrī paziņotās iniciatīvas lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā attiecinot arī uz citām 
nozarēm un stiprinot pasākumus, ko Komisija šajā sakarā ir iecerējusi veikt uzņēmējdarbības 
tiesību un autortiesību jomā. Šādā gadījumā noteikti būtu nepieciešama konkrētu nozaru
analīze un Kopienas tiesību aktu radītā administratīvā sloga novērtēšana.

Komisija savā darba dokumentā piedāvā turpināt praksi, kad tiek rakstīts sākotnējais 
kopsavilkums, ko sauc par paskaidrojuma rakstu, un tajā būtu formulēti priekšlikumi, kā 
labāk izskaidrot turpmākas vienkāršošanas mērķus. Tomēr iniciatīva varētu būt pretēji 
produktīva, un tā vietā, lai priekšlikuma izskatīšanu padarītu vienkāršāku, tā var sarežģīt 
tekstu (ar paskaidrojuma rakstu), un tam savukārt varētu būt ietekme uz likuma skaidrojumu.
Citiem vārdiem sakot, ja kopsavilkums var pamatot diskursīvus tekstus, tad normatīvā tekstā, 
piemēram, regulā vai direktīvā, tas nav vajadzīgs, jo galvenās domas konspektīvs izklāsts, kas 
ir kopsavilkuma pamatā, var izrādīties ar citādu nozīmi, nekā tas domāts oriģinālajā tekstā.

Runājot par iestāžu sadarbību, ziņojumā uzsvērti Eiropas Parlamenta regulas grozījumi, kas 
paredzēti, lai atvieglotu kodifikāciju pieņemšanas procedūru (80. pants) un lai ieviestu ad hoc
likumdošanas procedūru tiesību aktu teksta pārstrādāšanai (80.a pants). Šiem grozījumiem, ko 
pašlaik izskata Konstitucionālo jautājumu komiteja, ar laiku vajadzētu stāties spēkā.

Runājot par kopregulējumu un pašregulējumu1, jāatgādina Parlamenta 2006. gada 16. maija 
rezolūcija par normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju (2006/2006(INI)), proti, „arī 
turpmāk ir jāizmanto tradicionālie likumdošanas instrumenti, lai sasniegtu līgumos noteiktos 
mērķus; (..) ka alternatīvās normatīvās metodes kā kopregulējums un pašregulējums var 
lietderīgi papildināt likumdošanas pasākumus, ja tās sniedz tādus pašus vai lielākus 
uzlabojumus par tiem, ko iespējams panākt ar likumdošanu; (..) ka šīs metodes jāizmanto 
saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu labāku izstrādi; (..) ka Komisijai ir jāizstrādā 
noteikumi un jāparedz robežas, kas pusēm jāievēro, izvēloties šādu regulējumu, kurš katrā 

  
1 Iestāžu nolīgumā par tiesību aktu labāku izstrādi (18. punktā) kopregulējums noteikts kā mehānisms, ar ko 

īsteno Kopienu tiesību aktu mērķus, kurus attiecīgajā jomā noteikusi ieinteresētās personas likumdošanas 
iestāde (piemēram, uzņēmēji, darba devēji, nevalstiskās organizācijas, asociācijas utt.). Savukārt tajā pašā 
Iestāžu nolīgumā (22. punktā) pašregulējums uzņēmējiem, darba devējiem, nevalstiskām organizācijām un 
asociācijām ļauj savā starpā un sev pieņemt kopīgas pamatnostādnes Eiropas līmenī (piemēram, rīcības 
kodeksus un nozaru vienošanās).
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gadījumā jāpiemēro tikai Komisijas pārraudzībā un neskarot Parlamenta tiesības iebilst pret 
šāda regulējuma izvēli” (23. punkts).

Visbeidzot, ar Komisiju var vienoties, ka vienkāršošanu Eiropas līmenī nedrīkst apdraudēt
valstu pretējas nozīmes izvēle, bet tā var būt cieši saistīta ar vienkāršošanu valsts līmenī.
Ziņojumā uzsvērts, ka Komisijai jānodrošina procesa vadība un jāseko tam arī valsts līmenī, 
piemēram, informējot par Eiropas Savienības vai kādas atsevišķas dalībvalsts labu un 
veiksmīgu praksi.


