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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.

Nagrinėjimo procedūra turėtų būti taikoma visoms įgyvendinimo priemonėms, susijusioms su 
aplinka ir visuomenės sveikata.  Taigi reikėtų išbraukti siūlomo reglamento 2 straipsnio 3 
dalies nuostatas, pagal kurias numatyta veiksmų laisvė prireikus taikyti patariamąją 
procedūrą. 

Be to, 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.

Automatinis dabartinių patariamosios, valdymo ir reguliavimo procedūrų, numatytų 
galiojančio Komitologijos sprendimo1 3, 4 ir 5 straipsniuose, derinimas 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. Taigi reikėtų išbraukti siūlomo reglamento 10 straipsnį.

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)Nagrinėjimo procedūra turėtų būti 
taikoma tik priimant bendrojo pobūdžio 
priemones, skirtas pagrindiniams teisės 
aktams įgyvendinti, ir specialias 
priemones, kurios gali turėti svarbų 

                                               
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.

poveikį, įskaitant priemones, susijusias su 
aplinka ir visuomenės sveikatos apsauga.
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.

Or. en

Pakeitimas 2

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 atsižvelgiant į visas kitas 
įgyvendinimo priemones.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(12) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
būti reguliariai informuojami apie komitetų 
darbą ir turėti vienodas galimybes 
susipažinti su informacija apie tokį darbą.
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Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sprendimas 1999/468/EB turėtų būti 
panaikintas. Siekiant užtikrinti perėjimą 
nuo Sprendime 1999/468/EB nustatytos 
tvarkos prie šiame reglamente nustatytos 
tvarkos, bet kuri galiojančių teisės aktų 
nuoroda į tame sprendime numatytas 
procedūras, išskyrus jo 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, turėtų būti suprantama kaip 
nuoroda į atitinkamas šiame reglamente 
numatytas procedūras. Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnio poveikis turėtų 
būti išlaikytas galiojančiuose 
pagrindiniuose teisės aktuose, kuriuose 
pateikiama nuoroda į tą straipsnį.

(14) Sprendimas 1999/468/EB turėtų būti 
panaikintas. Siekiant užtikrinti perėjimą 
nuo Sprendime 1999/468/EB nustatytos 
tvarkos prie šiame reglamente nustatytos 
tvarkos, sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio poveikis turėtų būti išlaikytas 
galiojančiuose pagrindiniuose teisės 
aktuose, kuriuose pateikiama nuoroda į tą 
straipsnį

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Visoms kitoms įgyvendinimo 
priemonėms ir, kai tinkama, 2 dalyje 
nurodytoms įgyvendinimo priemonėms
taikoma patariamoji procedūra.

3. Visoms kitoms įgyvendinimo 
priemonėms taikoma patariamoji 
procedūra.

Or. en
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Pakeitimas 6

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. 

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10 straipsnis
Galiojančių pagrindinių teisės 

aktų pritaikymas

Išbraukta.

1. Jei pagrindiniuose teisės aktuose, 
priimtuose iki įsigaliojant šiam 
reglamentui, 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;
b) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 4 
ir 5 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 5 straipsnį;
c) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
6 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 6 straipsnį;
d) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 7 
ir 8 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 8 straipsnį.
2. Šio reglamento 3 ir 7 straipsniai 
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taikomi visiems dabartiniams komitetams.

Or. en


