
AD\818742LT.doc PE440.146v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2010/0051(COD)

2.6.2010

NUOMONĖ
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto

pateikta Teisės reikalų komitetui

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

Nuomonės referentas: Jo Leinen



PE440.146v02-00 2/8 AD\818742LT.doc

LT

PA_Legam



AD\818742LT.doc 3/8 PE440.146v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 291 straipsnyje nustatytas įgyvendinimo aktų 
priėmimo pagrindas. Ypač pagal 291 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad Europos Parlamentas 
ir Taryba priimdami reglamentus nustatytų valstybių narių vykdomos kontrolės, kai Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisykles ir bendruosius principus. 

Savo pasiūlyme dėl tokio reglamento (COM(2010)0083) Komisija siekia įgyvendinti šį 
reikalavimą ir nustatyti patariamąją ir nagrinėjimo procedūras, kurios būtų taikomos priimant 
įgyvendinimo aktus.

Pagal siūlomą reglamentą turėtų būti aiškiai nustatyta, kad pagal naujas procedūras 
Parlamentui ir Tarybai sudaromos vienodos sąlygos susipažinti su komitetų posėdžių 
informacija. Taigi reikėtų patikslinti siūlomo reglamento 8 straipsnį ir nustatyti, kad 
Parlamentas ir Taryba turi vienodas galimybes susipažinti su tokia informacija, kai tik tai bus 
galima padaryti.

Automatinis dabartinių patariamosios, valdymo ir reguliavimo procedūrų, numatytų 
galiojančio Komitologijos sprendimo 3, 4 ir 5 straipsniuose1, derinimas, neatliekant 
galiojančio acquis peržiūros, nėra priimtinas. Reikia atlikti išsamią galiojančio acquis
peržiūrą, kad būtų galima nustatyti, kurios priemonės deramai patenka į SESV 290 straipsnio 
nuostatų, susijusių su deleguotaisiais teisės aktais, taikymo sritį ir kurios nuostatos patenka į 
įgyvendinimo aktų pagal SESV 291 straipsnį taikymo sritį. Taigi reikėtų sustiprinti siūlomo 
reglamento 10 straipsnio reikalavimą, kad Komisiją atliktų tokią peržiūrą ir ją atlikusi 
pateiktų tinkamą teisėkūros pasiūlymą.

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas1

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 

(9) Pagrindiniame įstatymo galią 
turinčiame teisės akte turėtų būti 
nurodyta kokioms priemonėms turėtų būti 
taikoma nagrinėjimo procedūra, ir 
kokioms priemonėms – patariamoji 

                                               
1  1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).
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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 pozicijas.

procedūra. 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 pozicijas.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
būti reguliariai informuojami apie 
komitetų darbą.

(12) Kai tik tampa įmanoma susipažinti su 
atitinkamais dokumentais, Europos 
Parlamentas ir Taryba turėtų būti 
nedelsiant, išsamiai ir vienodai
informuojami apie komitetų darbą ir turėti 
vienodas galimybes susipažinti su 
informacija apie tokį darbą.

Pakeitimas 3

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 

3. Jeigu priemonių projektas neatitinka 
komiteto nuomonės arba jeigu komitetas 
nepareiškia jokios nuomonės, Komisija 
šių priemonių nepriima ir nedelsdama 
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komiteto svarstymui arba gali pateikti iš 
dalies pakeistą priemonių projekto versiją.

pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, 
kurių reikėtų imtis, arba iš dalies pakeistą 
priemonių projekto versiją tolesniam 
svarstymui ir apie tai informuoja Europos 
Parlamentą.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies 1 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdami pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 294 straipsnį priimto 
pagrindinio akto tikslų Europos 
Parlamentas arba Taryba gali, 
nepaisydami komiteto nuomonės, 
prieštarauti priemonių projektui, 
remdamiesi tuo, kad šis priemonių 
projektas neatitinka teisės aktų leidėjo 
ketinimų, išreikštų pagrindiniame akte.
Tokiu atveju siūlomos priemonės 
nepriimamos. Atsižvelgdama į Europos 
Parlamento ar Tarybos prieštaravimų 
priežastis, Komisija gali pateikti komitetui 
persvarstytą priemonių projektą.
Šiuo atveju Komisija informuoja Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie veiksmus, 
kurių ji ketina imtis.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju Komisija iš karto praneša 
komitetui, dėl kokių priežasčių ji priėmė 
priemones, ir gali jas pateikti antram 
svarstymui komitete. Jeigu priimtos 
priemonės neatitinka antros komiteto 
nuomonės arba jeigu priemonės 
nepateikiamos antram svarstymui per 

Tokiu atveju Komisija iš karto praneša 
komitetui, Europos Parlamentui ir 
Tarybai dėl kokių priežasčių ji priėmė 
priemones, ir gali jas pateikti antram 
svarstymui komitete. Jeigu priimtos 
priemonės neatitinka antros komiteto 
nuomonės, arba jeigu nuomonė 
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mėnesį nuo jų priėmimo, Komisija tuojau 
pat priemones atšaukia. Jeigu priemonės 
atitinka antrą komiteto nuomonę arba jeigu 
nepareiškiama nuomonė, šios priemonės 
lieka galioti.

nepareiškiama, o dauguma prieštarauja 
priemonei, kaip nustatyta SESV 
238 straipsnio 1 dalyje, arba jeigu 
priemonės nepateikiamos antram 
svarstymui per mėnesį nuo jų priėmimo, 
Komisija tuojau pat priemones atšaukia. 
Jeigu priemonės atitinka antrą komiteto 
nuomonę arba jeigu nepareiškiama 
nuomonė ir, kaip nustatyta SESV 
238 straipsnio 1 dalyje, dauguma 
neprieštarauja priemonei, šios priemonės 
lieka galioti.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) balsavimo rezultatai, (d) balsavimo rezultatai, įskaitant 
kiekvienos valstybės narės poziciją,

Pakeitimas 7

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 ir Taryba gali 
lygiomis teisėmis susipažinti su 1 dalyje 
nurodyta informacija ir tuo pačiu metu bei 
vienodomis sąlygomis ją gauti, kai tik ši 
informacija tampa prieinama.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamento atstovai gali 
patekti į komitetų posėdžius kaip 
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stebėtojai.

Pagrindimas

Parlamentui taip pat turėtų būti leidžiama dalyvauti komiteto posėdžiuose.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija nagrinėja galiojančius 
Europos teisės aktus ir ne vėliau kaip 
2011 m. gruodžio 31 d. pateikia teisės akto 
pasiūlymą, pagal kurį galiojantys ES 
teisės aktai suderinami su SESV 290 ir 
291 straipsniais ir kuriame ypač 
apibrėžiama, kokios priemonės patenka į 
nuostatų dėl deleguotųjų aktų, numatytų 
SESV 290 straipsnyje, taikymo sritį ir 
kurios priemonės patenka į nuostatų dėl 
įgyvendinimo aktų, numatytų SESV 291 
straipsnyje, taikymo sritį.
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