
AD\820472LT.doc PE441.294v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Konstitucinių reikalų komitetas

2010/0051(COD)

15.6.2010

NUOMONĖ
Konstitucinių reikalų komiteto

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo 
nustatomos valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija vykdo 
įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai
(COM(2010)0083 – C7-0073/2010 – 2010/0051(COD))

Nuomonės referentas: Ashley Fox



PE441.294v02-00 2/10 AD\820472LT.doc

LT

PA_Legam



AD\820472LT.doc 3/10 PE441.294v02-00

LT

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį valstybių narių vykdomos 
kontrolės, kaip Komisija vykdo 
įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų 
taisyklės ir bendrieji principai 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9) Nagrinėjimo procedūra turėtų būti
taikoma tik priimant bendrojo pobūdžio 
priemones, skirtas pagrindiniams teisės 
aktams įgyvendinti, ir specialias 
priemones, kurios gali turėti svarbų 
poveikį. Šia procedūra turėtų būti 
numatyta, kad valstybės narės vykdytų 
kontrolę taip, kad priemonių nebūtų 
galima priimti, jeigu jos neatitinka 
komiteto nuomonės, išskyrus itin 
išskirtines aplinkybes, kai Komisija, 
nepaisydama neigiamos nuomonės, turėtų 
galėti priimti ir taikyti priemones ribotą 
laikotarpį. Komisija turėtų galėti peržiūrėti 
priemonių projektą tuo atveju, jeigu 
komitetas nepateikia nuomonės,
atsižvelgdama į komitete pareikštas 

9) Nagrinėjimo procedūra turėtų būti
numatytas kontrolės būdas, kuris leistų 
valstybėms narėms užtikrinti, kad 
priemonių nebūtų galima priimti, jeigu jos 
neatitinka komiteto nuomonės arba jeigu 
komitetas nepateikia nuomonės. 
Nepaisant to, Komisija labai išskirtinėmis 
aplinkybėmis, kurios turėtų būti apibrėžtos 
pagrindiniame teisės akte, turėtų galėti 
priimti ir taikyti priemones ribotą 
laikotarpį, per kurį ji turėtų pateikti 
valstybių narių vykdomos kontrolės 
priemones. Komisija turėtų galėti 
peržiūrėti priemonių projektą, 
atsižvelgdama į komitete pareikštas 
pozicijas.
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pozicijas.

Pagrindimas

Sprendimą dėl to, kokią procedūrą – patariamąją ar nagrinėjimo, taikyti, turėtų priimti teisės 
aktų leidėjas pagrindiniame teisės akte. Nepateikus nuomonės ar pateikus neigiamą nuomonę 
Komisijai turėtų būti leidžiama taikyti priemones tik ribotą laikotarpį, taip suteikiant laiko jai 
pataisyti savo pasiūlymą. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Patariamoji procedūra turėtų būti 
taikoma visais kitais atvejais ir tuomet, kai 
ji laikoma tinkamiausia.

(10) Patariamoji procedūra turėtų būti 
taikoma tais atvejais, kai nagrinėjimo 
procedūra netaikytina.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Europos Parlamentas ar Taryba 
gali bet kuriuo metu pranešti Komisijai, 
kad, jų nuomone, įgyvendinimo akto 
projektas viršija pagrindiniame teisės akte 
numatytus įgyvendinimo įgaliojimus. Šiuo 
atveju Komisija turėtų peržiūrėti minėtąjį 
priemonės projektą ir informuoti Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie veiksmus, 
kurių ji ketina imtis, ir apie tų veiksmų 
motyvus.

Pagrindimas

Teisė tikrinti, kuri buvo anksčiau numatyta pagal Komitologijos sprendimo 8 straipsnį, būtina 
abiems teisės aktų leidybos institucijoms, kad jos galėtų informuoti Komisiją, jei 
įgyvendinimo akto projektas, jų nuomone, viršija pagrindiniame teisės akte numatytus 
įgyvendinimo įgaliojimus.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 
bendrieji principai, kuriais nustatomi 
mechanizmai, taikytini tais atvejais, kai 
teisiškai privalomu Sąjungos teisės aktu 
(toliau – pagrindinis teisės aktas) 
reikalaujama, kad valstybės narės 
kontroliuotų, kaip Komisija priima 
privalomus įgyvendinimo aktus.

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 
bendrieji principai, kuriais nustatomi 
mechanizmai, taikytini tais atvejais, kai 
teisiškai privalomu Sąjungos teisės aktu 
(toliau – pagrindinis teisės aktas) 
numatoma, kad būtinos vienodos 
įgyvendinimo sąlygos, ir reikalaujama, kad 
valstybės narės kontroliuotų, kaip Komisija 
priima įgyvendinimo aktus.

Pagrindimas

Turėtų būti aiškiai nurodoma, kad SESV sutarties 291 straipsnyje Parlamentui ir Tarybai 
paliekama veiksmų laisvė nustatyti, kokiais atvejais būtinos vienodos teisės aktų, priimtų 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, įgyvendinimo sąlygos, taigi kokiu atveju būtina perduoti 
įgyvendinimo įgaliojimus Komisijai, taip pat nuspręsti, kokiu būdu valstybės narės turėtų 
kontroliuoti, kaip vykdomi šie įgyvendinimo įgaliojimai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į konkrečių įgyvendinimo 
priemonių tipą, pagrindiniu teisės aktu 
galima numatyti taikyti nagrinėjimo 
procedūrą arba patariamąją procedūrą.

1. Atsižvelgiant į konkrečių įgyvendinimo 
priemonių pobūdį ir poveikį, pagrindiniu 
teisės aktu galima numatyti taikyti 
nagrinėjimo procedūrą arba patariamąją 
procedūrą.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu priemonių projektas neatitinka 
komiteto nuomonės, Komisija šių 
priemonių nepriima. Pirmininkas gali 
pateikti priemonių projektą tolesniam 
komiteto svarstymui arba gali pateikti iš 
dalies pakeistą priemonių projekto versiją.

3. Jeigu priemonių projektas neatitinka 
komiteto nuomonės arba jei komitetas 
nuomonės nepateikia, Komisija šių 
priemonių nepriima. Pirmininkas gali 
pateikti priemonių projektą tolesniam 
komiteto svarstymui arba gali pateikti iš 
dalies pakeistą priemonių projekto versiją.

Pagrindimas

Neigiama nuomonė ar nuomonės nepateikimas turėtų turėti tas pačias pasekmes ir dėl to 
turėtų būti toliau diskutuojama komitete prieš pagaliau patvirtinant priemones. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nuomonė nepareiškiama, 
Komisija gali priimti priemonių projektą. 
Kai Komisija priemonių projekto 
nepriima, pirmininkas gali pateikti 
komitetui iš dalies pakeistą priemonių 
projekto versiją.

Išbraukta.

Pagrindimas

Siejama su 5 straipsnio 3 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Pirmininkas nedelsdamas pateikia 
2 dalyje nurodytas priemones atitinkamam 

3. Pirmininkas tučtuojau pateikia 2 dalyje 
nurodytas priemones atitinkamam 
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komitetui, kad pastarasis pagal 
pagrindiniame teisės akte numatytą 
procedūrą pareikštų savo nuomonę.

komitetui, kad pastarasis pagal 
pagrindiniame teisės akte numatytą 
procedūrą per vieną mėnesį pareikštų savo 
nuomonę.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Prieštaravimas įgyvendinimo priemonių 

projektui
Europos Parlamentas ar Taryba bet 
kuriuo metu gali nurodyti Komisijai, kad 
mano, jog įgyvendinimo akto projektas 
viršija pagrindiniame teisės akte 
numatytus įgyvendinimo įgaliojimus.
Atsižvelgdama į prieštaravimo priežastis ir 
laikydamasi vykdomai procedūrai 
taikytino termino, Komisija gali pateikti 
komitetui naują priemonių projektą arba, 
remdamasi Sutartimi dėl Europos 
Sąjungos veikimo, pateikti pasiūlymą 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Pagrindimas

Dabartinė Europos Parlamento teisė tikrinti turi būti išlaikyta. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) protokolai ir institucijų bei organizacijų, 
kurioms priklauso joms atstovauti 
valstybių narių paskirti asmenys, sąrašai,

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
naudotis 1 dalyje nurodyta informacija.

2. Europos Parlamentas, Taryba ir 
valstybės narės gali vienodai naudotis 
informacija. Jie gauna visą 1 dalyje 
nurodytą informaciją tuo pačiu metu ir 
tomis pačiomis sąlygomis kaip komitetai.

Pagrindimas

Paaiškinamos informacijos perdavimo sąlygos laikantis 2008 m. birželio 3 d. tarpinstitucinio 
susitarimo.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei pagrindiniuose teisės aktuose, 
priimtuose iki įsigaliojant šiam 
reglamentui, numatyta, kad Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus pagal 
Sprendimą 1999/468/EB, taikomos šios 
taisyklės:

1. Iki tol, kol bus pritaikyti pagrindiniai 
teisės aktai, priimti iki įsigaliojant šiam 
reglamentui, ir jei šiuose aktuose
numatyta, kad Komisija vykdo 
įgyvendinimo įgaliojimus pagal Sprendimą 
1999/468/EB, taikomos šios taisyklės:

(a) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
3 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 4 straipsnį;

(a) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 
3 straipsnį, taikoma šio reglamento 
4 straipsnyje nurodyta patariamoji 
procedūra;

(b) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 4 
ir 5 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 5 straipsnį;

(b) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 
5 straipsnius, taikoma šio reglamento 
5 straipsnyje nurodyta nagrinėjimo 
procedūra;

(c) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
6 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 6 straipsnį;

(c) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 
6 straipsnį, taikomas šio reglamento 
6 straipsnis;

(d) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 7 
ir 8 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 

(d) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 7 ir 
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reglamento 8 straipsnį. 8 straipsnius, taikomas šio reglamento 
8 straipsnis.

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad pasiūlymo 10 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio 
tvarka tėra techninio pobūdžio sprendimas ir ji neprieštarauja būtinybei pritaikyti acquis 
kiekvienu konkrečiu atveju.
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