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TRUMPAS PAGRINDIMAS

I- Komisijos pasiūlymas

Komisija pasiūlė kodifikuoti 1991 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3880/91 
dėl valstybių narių, žvejojančių šiaurės rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų 
pateikimo ir pateikė atitinkamą pasiūlymą teisės aktus priimančiai institucijai1. Naujas 
reglamentas turėjo pakeisti įvairius aktus, kurių nuostatos buvo į jį įtrauktos (šio pasiūlymo 
dėl reglamento VI priedas).

Per tą laiką 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką2, buvo iš dalies pakeistas Tarybos 
sprendimu 2006/512/EB3, kuriuo nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu (toliau –
RPST).

Pagal bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimą4 dėl 
Sprendimo 2006/512/EB tam, kad ši procedūra būtų taikoma jau galiojantiems Sutarties 
251 straipsnyje nurodyta tvarka priimtiems dokumentams, jie turi būti suderinti su 
taikomomis procedūromis.

Todėl siekiant įtraukti pakeitimus, susijusius su reguliavimo procedūra su tikrinimu, 
kodifikuotą Reglamento (EEB) Nr. 3880/91 redakciją reikia pakeisti naujai išdėstyta 
redakcija.

II. Bendrosios aplinkybės

RPST taikymo sąlygos nustatytos iš dalies pakeisto Sprendimo Nr. 1999/468/EBB 5a 
straipsnyje: pagrindinis teisės aktas turi būti priimamas pagal bendro sprendimo procedūrą ir 
jame Komisijai  turi būti suteikti įgaliojimai priimti „bendro pobūdžio priemones, skirtas iš 
dalies pakeisti neesmines to dokumento nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias 
nuostatas arba įrašant naujas neesmines nuostatas“ (toliau – norminamojo pobūdžio 
priemonės). 

2006 m. liepos mėn. bendrame pareiškime EP, Taryba ir Komisija sutarė dėl pagrindinių 
teisės aktų, kuriuos būtina kuo greičiau suderinti su RPST, pirmojo sąrašo (prioritetinis 
suderinimas). 

2007 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė komunikatą dėl bendrojo suderinimo su reguliavimo 
procedūra su tikrinimu (COM(2007)740 galutinis), kuriame ji nurodo 225 teisės aktus, kurie 
turi būti suderinti ir kurie yra įtraukti į tris sąrašus: 1-ąjį (bendrąjį) sąrašą – 156 teisės aktai, 
kurie bus derinami priimant keičiančiuosius bendruosius (vadinamus omnibus) reglamentus5;  

                                               
1 COM(2006) 497 galutinis.
2 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
3 Sprendimas, įsigaliojęs 2006 7 23 (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).
4 OL C 255, 2006 10 21, p. 1.
5 Žr. šiuos dokumentus: COM(2007)0741, COM (2007)0824 ir COM(2007)0822, kurie dažnai vadinami 
bendraisiais (omnibus) 1-uoju, 2-uoju ir 3-iuoju pasiūlymais.
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2-ąjį (kodifikuojamų teisės aktų) sąrašą  – 23 teisės aktai, kurie bus derinami juos iš dalies 
pakeičiant arba išdėstant nauja redakcija, atsižvelgiant į darbą, kuris jau atliktas teisės aktą 
kodifikuojant; 3-ąjį (kitų teisės aktų, kurie turi būti suderinti) sąrašą – teisės aktai, kurie bus 
derinami darant esminius pagrindinio teisės akto pakeitimus viršijant komitologijos aspektus 
arba, jeigu suderinimas nėra prasmingas, panaikinant pagrindinį teisės aktą.

III. Pranešėjo pastabos

Šis Komisijos pasiūlymas dėl teisės akto įtrauktas į pirmiau minėtą 2-ąjį sąrašą ir jame 
pateikiamas išdėstymas nauja redakcija1.

2007 m. gruodžio 12 d. Pirmininkų sueiga nusprendė Teisės reikalų komitetą paskirti 
atsakingu komitetu už galiojančių teisės aktų suderinimą su naująja komitologijos procedūra, 
o įvairūs specialieji komitetai teiks nuomones. 

Pagal Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos konsultacinės grupės 2008 m. sausio 25 d. 
nuomonę2 šiame Komisijos pasiūlyme nėra jokių atitinkamai pažymėtų esminių pakeitimų; 
kita vertus, toje pačioje nuomonėje ankstesnių teisės aktų nepakeistų nuostatų klausimu 
nurodoma, kad Komisija pasiūlymu siekia tik kodifikuoti esamus tekstus nekeisdama jų 
esmės.

Be to, savo nuomonėje konsultacinė grupė nurodo, jog būtina atlikti tam tikrus techninius 
pritaikymus siekiant, kad šis pasiūlymas atitiktų kodifikavimo taisykles. Pranešėjo nuomone, 
būtų tikslinga atlikti šiuos techninius pritaikymus. Tačiau sprendimą šiuo klausimu turi 
priimti Teisės reikalų komitetas.

Dėl siūlomų esminių pakeitimų (žr. 2 ir 5 straipsnius, 1, 9 ir 10 pakeitimus) pranešėjas mano, 
kad šiais pakeitimais siekiama visiškai ir teisingai suderinti su naująja reguliavimo procedūra 
su tikrinimu. 

Naujoji procedūra atitinka jau seniai išsakytus EP prašymus, kuriais siekiama sustiprinti pagal 
bendro sprendimo procedūrą priimtų teisės aktų įgyvendinimo kontrolės teises. EP galės 
nesutikti su numatomomis norminio pobūdžio priemonėmis3 per Sprendimo 1999/468/EEB 
naujojo 5a straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytą terminą ir šiose nuostatose nustatytomis 
sąlygomis, kai jis nuspręs, kad šios priemonės viršija pagrindiniame teisės akte numatytus 
įgyvendinimo įgaliojimus arba nesuderinamos su pagrindinio teisės akto tikslu ar turiniu, 
arba jose nesilaikoma subsidiarumo ir proporcingumo principų.

******

                                               
1 Naujo teisės akto priėmimas, kai tame pačiame tekste inkorporuojami ir ankstesnio teisės akto esminiai 
pakeitimai, ir to akto nekeistos nuostatos.

2 Sukurta pagal 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės aktų pakeitimo 
metodo naudojimo (OL C 77, 2002 03 28, p. 1)

3 Ypač dėl žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašų , šių žvejybos rajonų aprašymų ir tai, kiek duomenis 
galima sujungti, suderinimo.
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Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą teisės reikalų komitetą siūlyti pritarti Komisijos 
pasiūlymui.
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PROCEDŪRA
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