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PADOMES LĒMUMS
(2006. gada 17. jūlijs),
ar kuru groza Lēmumu 1999/468/EK, ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas pilnvaru
īstenošanas kārtību
(2006/512/EK)
EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

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

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants
Ar šo Lēmumu 1999/468/EK groza šādi:

1) lēmuma 5. apsvēruma beigās pievieno šādu vārdkopu:

“izņemot tos, kas attiecas uz regulatīvo kontroles procedūru”;

2) pēc 7. apsvēruma iekļauj šādu apsvērumu:

(1)

Padome ir pieņēmusi Lēmumu 1999/468/EK (1999. gada
28. jūnijs), ar ko nosaka Komisijai piešķirto ieviešanas
pilnvaru īstenošanas kārtību (2). Minētajā lēmumā ir paredzēts ierobežots skaits veidu, kā var veikt šādu īstenošanu.

(2)

Minētais lēmums būtu jāgroza, lai tajā iekļautu jaunu
veidu ieviešanas pilnvaru īstenošanai – regulatīvu
kontroles procedūru – kas likumdevējam dotu iespēju
iebilst pret pasākumu projekta pieņemšanu, norādot, ka
tajā pārsniegtas pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras
vai ka attiecīgais projekts nav saderīgs ar pamatakta
mērķi vai saturu, vai ka tajā nav ievērots subsidiaritātes
princips vai proporcionalitātes princips.

(3)

Jaunā regulatīvā kontroles procedūra ir jāizmanto attiecībā uz vispārējiem pasākumiem, kuru mērķis ir grozīt
nebūtiskus elementus pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar
Līguma 251. pantā noteikto procedūru, tostarp svītrot
dažus šādus elementus vai papildināt aktu, iekļaujot
jaunus nebūtiskus elementus.

(4)

Tāpat būtu jāuzlabo Eiropas Parlamenta informētība par
komiteju darbu,

(1) Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts.
(2) OV L 184, 17.7.1999., 23. lpp.

“(7.a) Attiecībā uz vispārējiem pasākumiem, kuru mērķis ir
grozīt nebūtiskus elementus aktā, kas pieņemts
saskaņā ar Līguma 251. pantā noteikto procedūru,
tostarp svītrot dažus šādus elementus vai papildināt
aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus, ir jāizmanto regulatīva kontroles procedūra. Šai procedūrai
būtu jāļauj abām likumdevējām iestādēm veikt minēto
pasākumu kontroli pirms to pieņemšanas. Akta būtiskos 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, nosakot, ka Komisija regulāri
informē Eiropas Parlamentu par komiteju darbu,
nosūta Eiropas Parlamentam dokumentus, kas saistīti
ar komiteju darbu, un informē Eiropas Parlamentu, ja
tā iesniedz Padomei pasākumus vai priekšlikumus
veicamajiem pasākumiem; īpaša uzmanība būtu jāpievērš Eiropas Parlamenta informēšanai par komiteju
darbu saistībā ar regulatīvo kontroles procedūru, lai
nodrošinātu, ka Eiropas Parlamenta lēmumu iespējams
pieņemt paredzētajā termiņā.”;

4) lēmuma 1. panta pēdējā rindā vārdkopu “5. un 6. pantā”
aizstāj ar vārdkopu “5., 5.a un 6. pantā”;

L 200/12

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

5) lēmuma 2. pantā:

a) pirmās daļas sākumā pievieno šādu tekstu “1. Neskarot 2.
punktu, ”;
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b) Eiropas Parlaments ar tā locekļu balsu vairākumu vai
Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var iebilst pretto,
ka Komisija pieņem projektu, šādu iebildumu pamatojot
ar to, ka Komisijas iesniegtajā pasākumu projektā pārsniegtas pamataktā noteiktās ieviešanas pilnvaras vai ka
projekts nav saderīgs ar pamatakta mērķi vai saturu,
vai ka tajā nav ievērots subsidiaritātes princips vai
proporcionalitātes princips;

b) pievieno šādu 2. punktu:

“2.
Ja pamataktā, kas pieņemts saskaņā ar Līguma
251. pantā noteikto procedūru, paredzēts pieņemt vispārējus pasākumus, kuru mērķis ir grozīt nebūtiskus šā akta
elementus, tostarp svītrot dažus šādus elementus vai
papildināt aktu, iekļaujot jaunus nebūtiskus elementus,
šādus pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles
procedūru.”;

c) ja trīs mēnešos no projekta iesniegšanas Eiropas Parlaments vai Padome iebilst pret pasākumu projektu, Komisija attiecīgos pasākumus nepieņem. Šādā gadījumā
Komisija var iesniegt komitejai grozītu pasākumu
projektu vai tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz
Līgumu;

d) ja līdz minētā termiņa beigām ne Eiropas Parlaments, ne
Padome neiebilst pret pasākumiem, Komisija tos pieņem.
6) lēmuma 4. panta 2. punktā un 5. panta 2. punktā vārdkopu
“2. punktā” aizstāj ar vārdkopu “2. un 4. punktā”;

7) pēc 5. panta pievieno šādu pantu:

“5.a pants
Regulatīvā kontroles procedūra
1.
Komisijai palīdz regulatīvā kontroles komiteja, kurā ir
dalībvalstu pārstāvji un kuras priekšsēdētājs ir Komisijas
pārstāvis.

2.
Komisijas pārstāvis komitejai iesniedz veicamo pasākumu projektu. Komiteja sniedz atzinumu par projektu
termiņā, kuru priekšsēdētājs var noteikt atbilstīgi jautājuma
steidzamībai. Atzinumu sniedz, pieņemot lēmumu ar tādu
balsu vairākumu, kāds Līguma 205. panta 2. un 4. punktā
paredzēts lēmumiem, kuri Padomei jāpieņem pēc Komisijas
priekšlikuma. Dalībvalstu pārstāvju balsu skaits komitejā ir
tāds, kā noteikts minētajā pantā. Priekšsēdētājs nebalso.

4.
Ja Komisijas paredzētie pasākumi neatbilst komitejas
atzinumam vai ja atzinums nav sniegts, piemēro šādu procedūru:

a) Komisija priekšlikumu par veicamajiem pasākumiem tūlīt
iesniedz Padomei, vienlaikus to nosūtot Eiropas Parlamentam;

b) Padome divos mēnešos no priekšlikuma iesniegšanas
pieņem lēmumu ar kvalificētu balsu vairākumu;

c) ja minētajā termiņā Padome ar kvalificētu balsu vairākumu iebilst pret ierosinātajiem pasākumiem, tos
nepieņem. Šādā gadījumā Komisija var iesniegt Padomei
grozītu priekšlikumu vai tiesību akta priekšlikumu,
pamatojoties uz Līgumu;

3.
Ja Komisijas paredzētie pasākumi atbilst komitejas atzinumam, piemēro šādu procedūru:

a) Komisija pasākumu projektu tūlīt iesniedz Padomes un
Eiropas Parlamenta kontrolei;

d) ja Padome paredz pieņemt ierosinātos pasākumus, tā šos
pasākumus tūlīt iesniedz Eiropas Parlamentam. Ja
Padome nepieņem lēmumu minētajā divu mēnešu
termiņā, Komisija tūlīt iesniedz pasākumus Eiropas Parlamentam;
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e) Eiropas Parlaments ar tā locekļu balsu vairākumu četros
mēnešos pēc priekšlikuma iesniegšanas saskaņā ar a)
apakšpunktu var iebilst pret attiecīgo pasākumu pieņemšanu, šādu iebildumu pamatojot ar to, ka ierosinātajos
pasākumos pārsniegtas pamataktā noteiktās ieviešanas
pilnvaras vai ka pasākumi nav saderīgi ar pamatakta
mērķi vai saturu, vai ka tajos nav ievērots subsidiaritātes
princips vai proporcionalitātes princips;

f) ja minētajā termiņā Eiropas Parlaments iebilst pret ierosinātajiem pasākumiem, tos nepieņem. Šādā gadījumā
Komisija var iesniegt komitejai grozītu pasākumu
projektu vai tiesību akta priekšlikumu, pamatojoties uz
Līgumu;

g) ja līdz minētā termiņa beigām Eiropas Parlaments neiebilst pret ierosinātajiem pasākumiem, tad – attiecīgi –
Padome vai Komisija tos pieņem.
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nekavējoties. Komisija tos tūlīt paziņo Eiropas Parlamentam un Padomei;

b) viena mēneša termiņā no minētās paziņošanas Eiropas
Parlaments ar tā locekļu balsu vairākumu vai Padome
ar kvalificētu balsu vairākumu var iebilst pret Komisijas
pieņemtajiem pasākumiem, šādu iebildumu pamatojot ar
to, ka šajos pasākumos pārsniegtas pamataktā noteiktās
ieviešanas pilnvaras vai ka pasākumi nav saderīgi ar
pamatakta mērķi vai saturu, vai ka tajos nav ievērots
subsidiaritātes princips vai proporcionalitātes princips;

c) ja Eiropas Parlaments vai Padome iebilst, Komisija atceļ
pasākumus. Komisija tomēr var pasākumus provizoriski
saglabāt spēkā, ja to pamato veselības, drošības vai vides
aizsardzības iemesli. Šādā gadījumā Komisija tūlīt
iesniedz komitejai grozītu pasākumu projektu vai tiesību
akta priekšlikumu, pamatojoties uz Līgumu. Provizoriskie
pasākumi paliek spēkā, līdz tos aizstāj ar galīgu tiesību
aktu.”;

5.
Atkāpjoties no 3. un 4. punkta, attiecīgi pamatotos
izņēmuma gadījumos pamataktā var noteikt, ka:
8) lēmuma 7. panta 3. punkta pirmā teikuma beigās pievieno
šādu vārdkopu:
a) 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) apakšpunktā un
4. punkta e) apakšpunktā paredzētos termiņus pagarina
par vienu mēnesi, ja tas pamatojams ar pasākumu sarežģītību, vai

b) 3. punkta c) apakšpunktā, 4. punkta b) apakšpunktā un
4. punkta e) apakšpunktā paredzētos termiņus saīsina, ja
tas vajadzīgs efektivitātes nolūkā.

6.
Pamataktā var paredzēt, ka gadījumā, ja nenovēršamu
steidzamu iemeslu dēļ 3., 4. un 5. punktā paredzētos regulatīvās kontroles procedūras termiņus nav iespējams ievērot,
piemēro šādu procedūru:

a) ja Komisijas plānotie pasākumi atbilst komitejas atzinumam, Komisija pasākumus pieņem, un tos īsteno

“saskaņā ar kārtību, kas nodrošina iesniegšanas sistēmas
pārskatāmību un iesniegtās informācijas un dažādu procedūras posmu identificēšanu”.

2. pants
Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2006. gada 17. jūlijā
Padomes vārdā —
priekšsēdētājs
E. TUOMIOJA

