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PASIŪLYMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pasiūlymą dėl 
rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į tai, kad nuo tada, kai buvo paskelbtas šis pranešimas, Parlamentas, 
Taryba, Komisija ir valstybės narės susitarė dėl aiškinamųjų dokumentų, kuriais 
nustatomas direktyvos sudedamųjų dalių ir atitinkamų perkėlimo į nacionalinę teisę 
priemonių dalių („atitikties lentelių“) ryšys, klausimo; pabrėžia, kad šios trys institucijos ir 
valstybės narės susitarė įtraukti į direktyvas konstatuojamąją dalį, kurioje būtų nurodyta, 
kad susijusios valstybės narės pateikia atitikties lentelę, kai konkrečiu atveju tai būtina ir 
proporcinga;

2. primena, kad daugiau nei dešimt metų Parlamentas ir Komisija veltui stengėsi įtraukti į 
direktyvas privalomas nuostatas dėl atitikties lentelių, kurias dažnai atmesdavo Taryba, ir 
palankiai vertina pasiektą susitarimą; 

3. pabrėžia, kad atitikties lentelės yra neįkainojama priemonė siekiant suteikti Komisijai ir 
Parlamentui galimybę prižiūrėti, ar valstybės narės tinkamai perkelia direktyvas į 
nacionalinę teisę, nes direktyvos ir atitinkamų nacionalinių nuostatų ryšys dažnai būna 
labai sudėtingas ir kartais beveik neįmanoma jo atsekti;

4. pabrėžia pažeidimo procedūrų skaidrumo svarbą, taip pat numatant galimybę Parlamentui 
stebėti Sąjungos teisės taikymą; šiomis aplinkybėmis primena, kad persvarstytame 
pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių įsipareigoja pateikti 
„Parlamentui apibendrintą informaciją apie visas procedūras dėl įsipareigojimų 
nevykdymo, pradedant oficialiais įspėjimais, įskaitant, jei to paprašo Parlamentas, <…> 
klausimais, susijusiais su procedūra dėl įsipareigojimų nevykdymo“, ir tikisi, kad ši sąlyga 
bus teisėtai taikoma praktikoje;

5. primena, kad nesilaikant direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę galutinio termino 
pažeidžiamos Sutartys, kaip ir bet kuriuo kitu pagrindinių nuostatų nesilaikymo atveju, ir 
kad į tai turi būti atitinkamai atsižvelgta ir imtasi priemonių; šiuo požiūriu palankiai 
vertina Lisabonos sutartimi suteiktą galimybę tokiais atvejais paskirti atitinkamai 
valstybei narei sumokėti vienkartinę sumą arba baudą, kartu priimant sprendimą dėl 
pažeidimo;

6. palankiai vertina tai, jog Komisija, siekdama sklandesnio perkėlimo proceso, naudoja 
daug įvairių priemonių (perkėlimo kontroliniai sąrašai, vadovai arba aiškinamieji raštai), 
ir ragina Komisiją iki perkėlimo galutinio termino dar atidžiau stebėti direktyvų 
perkėlimą, ypač anksčiau netinkamai tai dariusių valstybių narių, kad būtų galima skubiai 
imtis veiksmų;

7. atkreipia dėmesį, kad direktyvų nuostatos taikomos tiesiogiai, jei jos yra pakankamai 
tikslios ir besąlyginės (tiesioginis taikymas), siūlo Komisijai atsižvelgti į tokias nuostatas 
teikiant direktyvos pagrindimą ir mano, kad teisininkai turėtų geriau su jomis susipažinti;

8. ragina Komisiją kiekvienu atskiru atveju įvertinti, ar atsižvelgiant į didelį bylų dėl 
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nepranešimo apie perkėlimo priemones skaičių (2010 m. buvo 470 neišnagrinėtų bylų) 
nebūtų tinkamiau vietoj direktyvos rinktis reglamentą; pabrėžia, kad taip kartu būtų 
išspręsta problema, kurią lemia tai, kad valstybės narės viršija pagal direktyvą nustatytus 
standartus, o tai daro protekcionistinį poveikį (perteklinis reglamentavimas).


