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PASIŪLYMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų 
komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. pažymi, kad galių perdavimas Komisijai nėra tik techninis klausimas, bet taip pat gali 
apimti ir politiškai opius klausimus, kurie labai svarbūs ES piliečiams ir vartotojams, 
įskaitant sveikumo ir mitybos teiginių leidimą, maisto priedus ir veikliąsias chemines 
medžiagas, maisto produktų ženklinimą, gėrimų ir maisto produktų apibrėžtis ir ES 
apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemos veikimą; 

2. pabrėžia, kad galių perdavimas Parlamentui, kuris yra vienas iš teisės aktų leidėjų, yra 
pasirinkimo klausimas, kurį Parlamentas turi vykdyti atsargiai, vadovaudamasis 
konkrečiais atvejais ir atsižvelgdamas į būtinybę apsaugoti savo išimtinis teises ir 
užtikrindamas ES teisėkūros skaidrumą; 

3. mano, kad atsižvelgiant į teisės aktų suderinimą po Lisabonos sutarties įsigaliojimo, tos 
priemonės, kurioms seniau buvo taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu, turėtų tapti 
deleguotaisiais aktais, o ne įgyvendinimo aktais, išskyrus atvejus, kaip tai ypatingai 
pagrindžiama; 

4. mano, kad siekiant sustiprinti pranešėjų pozicijas teisėkūros derybose, reikėtų labiau 
naudotis Darbo tvarkos taisyklių 37a straipsniu; pabrėžia, kad teisės aktų leidėjas savo 
nuožiūra nusprendžia, kuri iš pagrindinio teisės akto neesminių nuostatų bus reguliuojama 
perduodant galias Komisijai, o kuri bus reguliuojama teisėkūros lygmenyje; mano, kad 
svarbios politinės nuostatos, pavyzdžiui, Sąjungos prekių ar produktų sąrašai ar registrai, 
turi išlikti neatskiriamomis pagrindinio teisės akto dalimis, ir atitinkamais atvejais juos 
pateikiant prieduose; pabrėžia, kad siekiant tiesinio tikrumo, būtina vengti atskirų sąrašų 
kūrimo;

5. mano, kad šiuo metu Komisijos deleguotųjų teisės aktų perdavimui ir klasifikavimui 
taikoma tvarka ir parengiamųjų posėdžių darbotvarkės ir dokumentai yra prasčiau parengti 
nei tvarka, skirta įgyvendinimo aktams, ir nesudaro mechanizmo pagal bendrąjį susitarimą 
dėl deleguotųjų aktų; ragina Komisiją nedelsiant užtikrinti, kad bent jau toks pats 
informacijos ir skaidrumo lygis būtų suteiktas, kaip ir dabartiniame komitologijos registre;

6. mano, kad dabartinė įgyvendinimo aktų priežiūros tvarka yra nepakankama ir neturėtų 
apsiriboti tik aktų projektais; ragina iš dalies pakeisti Reglamento dėl įgyvendinimo aktų 
11 straipsnį, kad Parlamentas (iš esmės ir tik išskyrus aktus, patvirtintus skubos tvarka) 
turėtų teisę patikrinti įgyvendinimo aktą per vieną mėnesį nuo jo priėmimo dienos.


