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KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI
par to, kā tiek īstenotas deleģēto aktu pieņemšanas pilnvaras, kas Komisijai piešķirtas
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 25. jūnija Regulu
(ES) 2015/1017 par Eiropas Stratēģisko investīciju fondu, Eiropas Investīciju
konsultāciju centru un Eiropas Investīciju projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES)
Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas Stratēģisko investīciju fonds, kura
grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 13. decembra Regulu
(ES) 2017/2396, ar ko Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) 2015/1017 groza attiecībā uz
Eiropas Stratēģisko investīciju fonda termiņa pagarināšanu, kā arī minētā fonda un
Eiropas Investīciju konsultāciju centra tehnisku uzlabojumu ieviešanu
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projektu portālu, ar ko groza Regulas (ES) Nr. 1291/2013 un (ES) Nr. 1316/2013 – Eiropas
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1.

IEVADS

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/1017, kas grozīta ar Regulu (ES) 2017/2396,
izveido Eiropas Stratēģisko investīciju fondu (ESIF), ES galvojumu un ES galvojuma fondu, kuru
mērķis ir līdz 2020. gada beigām mobilizēt līdz 500 miljardiem euro papildu publiskajos un privātajos
ieguldījumos reālajā ekonomikā, lai veicinātu ieguldījumus darbvietu veidošanā.
Lai sasniegtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2015/1017 mērķus, ar minēto regulu
Komisijai atbilstīgi LESD 290. pantam ir piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus vairākos
jautājumos, kuri uzskaitīti 23. panta 2. punktā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā
(ES) 2015/1017, kas grozīta ar Regulu (ES) 2017/2396, un uz kuriem attiecas šajā pantā izklāstītie
nosacījumi.
2.

JURIDISKAIS PAMATS

Ar 7. panta 13. un 14. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2015/1017, kas grozīta ar
Regulu (ES) 2017/2396, Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 23. pantā
izklāstītajiem nosacījumiem. Ar 23. pantu Komisijai uz piecu gadu laikposmu no 2015. gada 4. jūlija
ir piešķirtas pilnvaras pieņemt deleģētos aktus par minētajā pantā uzskaitītajiem jautājumiem. Turklāt
tas Komisijai uzliek pienākumu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām
sagatavot ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu.
Pilnvaru deleģēšanu automātiski pagarina uz tāda paša ilguma laikposmu, ja vien Eiropas Parlaments
vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.
Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai ir piešķirtas, ievērojot Regulas (ES) 2015/1017 23. pantā
izklāstītos nosacījumus. Eiropas Parlaments vai Padome tās jebkurā brīdī var atsaukt.
Ar Regulu (ES) 2015/1017 Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus šādos jautājumos:

a) lai grozītu Regulas (ES) 2015/1017 II pielikumā izklāstīto investīciju pamatnostādņu 6. līdz
8. punkta nebūtiskus elementus, nesvītrojot nevienu no šiem punktiem pilnībā. Šādus
deleģētos aktus sagatavo ciešā dialogā ar EIB (7. panta 13. punkts Regulā (ES) 2015/1017,
kas grozīta ar Regulu (ES) 2017/2396);

b) lai papildinātu Regulu (ES) 2015/1017, izveidojot rezultātu pārskatu, kas Investīciju komitejai
jāizmanto, lai nodrošinātu neatkarīgu un pārredzamu novērtējumu par iespējamo un faktisko
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ES galvojuma izmantošanu. Šādus deleģētos aktus sagatavo ciešā dialogā ar EIB (7. panta
14. punkts Regulā (ES) 2015/1017, kas grozīta ar Regulu (ES) 2017/2396).

Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei
(Regulas (ES) 2015/1017 23. panta 3. punkts).
Regulas (ES) 2015/1017 23. panta 4. punktā ir noteikts, ka saskaņā ar 7. panta 13. punktu pieņemts
deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja viena mēneša laikā no dienas, kad minētais akts paziņots
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja
pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu
pagarina par vienu mēnesi.
Regulas (ES) 2015/1017 23. panta 5. punktā ir noteikts, ka deleģētais akts, kas pieņemts saskaņā ar
7. panta 14. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja trīs nedēļu laikā no dienas, kad minētais akts paziņots
Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja
pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par
savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas minēto laikposmu
pagarina par trim nedēļām.

3.

DELEĢĒŠANAS ĪSTENOŠANA

3.1. Pieņemtie deleģētie akti
Pārskata periodā Komisija īstenojusi turpmāk izklāstītās deleģētās pilnvaras.
Pamatojoties uz Regulas (ES) 2015/1017 7. panta 14. punktu, ir pieņemta viena Komisijas deleģētā
regula, ar ko izveido rezultātu pārskatu, kas Investīciju komitejai jāizmanto, lai nodrošinātu
neatkarīgu un pārredzamu novērtējumu par iespējamo un faktisko ES galvojuma izmantošanu.
Komisijas Deleģētā regula (ES) 2015/1558 (2015. gada 22. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta
un Padomes Regulu (ES) 2015/1017, izveidojot ES galvojuma piemērošanas rezultātu pārskatu, tika
pieņemta 2015. gada 22. jūlijā.
3.2. Apspriešanās pirms pieņemšanas
Deleģētā akta sagatavošanas gaitā Komisija, izmantojot regulāras specializētas ekspertu sanāksmes un
rakstiskas apspriedes, apspriedās ar dalībvalstu ieceltiem ekspertiem un attiecīgajām ieinteresētajām
personām. Ar šīm apspriešanām saistītie dokumenti vienlaikus tika pārsūtīti Eiropas Parlamentam un
Padomei.
Deleģētā akta sagatavošanas laikā norisinājās plašas apspriedes ar Eiropas Investīciju banku. Deleģētā
akta sagatavošanā iesaistītā Padomes ekspertu grupa bija Padomes finanšu padomnieku darba grupa.
Eiropas Parlamenta gadījumā notika sanāksme ar attiecīgajiem vadošo un iesaistīto komiteju
locekļiem. Sagatavojot deleģētā akta galīgo redakciju, tika ņemti vērā šajā apspriešanā izteiktie
apsvērumi.
3.3. Iebildumu pret deleģēto aktu nav
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Saskaņā ar Regulas (ES) 2015/1017 23. panta 5. punktu Eiropas Parlaments vai Padome iebildumus
pret deleģēto aktu, kas kas pieņemts saskaņā ar 7. panta 14. punktu, var izteikt trīs nedēļu laikā no tā
paziņošanas dienas; pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu var pagarināt par
vēl trim nedēļām. Ja Eiropas Parlaments vai Padome minētajā laikposmā izsaka iebildumus pret
deleģēto aktu, tas nestājas spēkā. Politiska vienošanās par šo saīsināto iebildumu celšanas periodu tika
panākta trialoga sarunu laikā, lai pēc iespējas ātrāk īstenotu investīciju plānu Eiropai un ESIF
investīcijas.
Ne Eiropas Parlaments, ne Padome neiebilda pret 3.1. punktā minēto deleģēto aktu, un tāpēc
deleģētais akts pēc iebildumu celšanas perioda beigām tika publicēts un stājās spēkā.
4.

SECINĀJUMS

Komisija uzskata, ka tai piešķirtās deleģētās pilnvaras tā ir īstenojusi, ievērojot Regulas
(ES) 2015/1017 7. panta 14. punktā un 23. pantā noteiktās robežas un nosacījumus. Komisija saskata
nepieciešamību pilnvaru laikposmu pagarināt, jo nākotnē varētu būt vajadzīgi turpmāki deleģētie akti,
ar kuriem cita starpā groza Regulas (ES) 2015/1017 II pielikumā izklāstīto investīciju pamatnostādņu
6.–8. punktu. Ar šo ziņojumu Komisija izpilda Regulas (ES) 2015/1017 23. panta 2. punktā paredzēto
ziņošanas prasību. Komisija aicina Eiropas Parlamentu un Padomi ņemt vērā šo ziņojumu.
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