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Pakeitimas 16
Cristian Silviu Buşoi

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 ir išsamiai informuojami 
apie komitetų darbą. Europos Parlamentui 
turėtų būti suteikta galimybė dalyvauti 
komiteto posėdžiuose be teisės balsuoti dėl 
įgyvendinimo priemonių projekto, jei tai 
būtina, kad Parlamentas galėtų 
įgyvendinti savo teisę tikrinti.  

Or. en

Pakeitimas 17
Louis Grech

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. Pagrindiniuose teisės aktuose 
pateikiamos nuorodos į šiame sprendime 
nurodytas procedūras turėtų būti kuo 
skubiau ir bet kuriuo atveju ne vėliau kaip 
iki ...* pritaikytos prie Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 
straipsniuose nustatytų naujų taisyklių, 
susijusių su įgaliojimų delegavimu ir 
įgyvendinimo įgaliojimais. Iki tol, kol šie 
aktai bus pritaikyti, siekiant užtikrinti 
perėjimą nuo Sprendime 1999/468/EB 
nustatytos tvarkos prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos, turėtų būti laikinai 
taikomos šiame reglamente nurodytos 
procedūros, kai galiojančiuose teisės
aktuose pateikiama nuoroda į tame 
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sprendime numatytas procedūras, išskyrus 
jo 5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, kuri turėtų būti ir 
toliau laikinai taikoma.
_____________

* Dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

9 ir 10 straipsniuose numatyta automatinio pritaikymo sistema pagrįsta neteisinga prielaida, 
kad visi įgyvendinimo įgaliojimai, kuriems dabar taikoma komitologijos procedūra, išskyrus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, pagal Lisabonos sutartį turi būti laikomi įgaliojimais 
priimti įgyvendinimo aktus pagal SESV sutarties 291 straipsnį. Darant šią prielaidą 
neatsižvelgiama į tai, kad kai kurie įgyvendinimo įgaliojimai gali būti prisikirti prie deleguotų 
aktų kategorijos (SESV 290 straipsnis), net jei jiems netaikoma reguliavimo procedūra su 
tikrinimu. Todėl visi dabartiniai teisės aktai turi būti pritaikomi atskirai nagrinėjant kiekvieną 
konkretų atvejį.

Pakeitimas 18
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

15a) Komisija turėtų peržiūrėti 
galiojančius Bendrijos teisės aktus ir
nedelsdama pateikti teisėkūros 
pasiūlymus, kad šių teisės aktų nuostatos 
būtų pritaikytos prie Lisabonos sutarties, 
ypač prie SESV 290 ir 291 straipsnių 
nuostatų.   

Or. de

Pagrindimas

Galiojančio Bendrijos teisyno pritaikymas prie nuostatų dėl deleguotų ir įgyvendinimo aktų 
turėtų būti atliktas kuo skubiau, tačiau kiekvienas atvejis turėtų būti nagrinėjamas atskirai. 
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Pakeitimas 19
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 
pagal 6a straipsnį ketina pareikšti 
prieštaravimą dėl priemonių projekto, jie 
turėtų atsižvelgti į tai, ar įgyvendinimo 
priemonės skubios, ir netrukdyti Komisijai 
imtis veiksmų 5 dalies pirmame sakinyje 
nurodytais tikslais. Dėl šios priežasties 
Europos Parlamentas ir Taryba savo 
prieštaravimus pateikia iki termino, skirto 
komiteto nuomonei pareikšti, pabaigos.
Tokiu atveju Komisija nedelsdama iš 
dalies pakeičia savo įgyvendinimo 
priemones, atsižvelgdama į Europos 
Parlamento arba Tarybos prieštaravimus, 
ir jas patvirtina. Komisija informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
padarytus pakeitimus. Jei prieštaravimai 
vis dar išlieka, Komisija atšaukia priimtas 
priemones ir pateikia naujas priemones 
komitetui svarstyti, kai tik nebelieka 
5 dalyje nurodytų skubos priežasčių.  

Or. en

Pagrindimas

Dėl 6a straipsnio nuostatų gali būti suvaržytos Komisijos galimybės imtis skubių veiksmų, 
todėl Europos Parlamentas ir Taryba turėtų apdariai naudotis šiomis nuostatomis, 
atsižvelgdami į klausimo skubumą ir laikydamiesi komitetui numatyto termino. Būtina 
nustatyti terminą 6a straipsniui taikyti, kadangi kitu atveju nuostata, leidžianti nukrypti nuo 3 
dalies, būtų neveiksminga. 
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Pakeitimas 20
Cristian Silviu Buşoi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentui suteikiama teisė 
dalyvauti komitetų posėdžiuose.
Šiuo tikslu Europos Parlamentas skiria 
daugiausia tris atstovus, kurie dalyvaus 
posėdžiuose. Europos Parlamento atstovai 
jokiu būdu nedalyvauja priimant 
sprendimą dėl komiteto pareiškiamos 
nuomonės. Jie kuo skubiau informuoja 
atitinkamą Parlamento komitetą apie 
komiteto veiklos rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad Parlamentas žinotų, kokiais motyvais grindžiamos komiteto pareiškiamos 
nuomonės. Atsižvelgiant į tai, būtų geriau, jei šią informaciją Europos Parlamentui tiesiogiai 
praneštų jo paskirti atstovai. Pastarieji tėra paprasti atstovai, o ne komiteto nariai, taigi jie 
nedalyvauja balsavime, kuris gali būti vykdomas komitete.

Pakeitimas 21
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimas 1999/468/EB panaikinamas. Sprendimas 1999/468/EB panaikinamas 
nuo ... *.

Panaikintojo sprendimo 5a straipsnio 
poveikis išlieka galiojančiuose 
pagrindiniuose teisės aktuose, kuriuose 
pateikiama nuoroda į tą straipsnį.

_____________

* Dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.
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Or. en

Pagrindimas

9 ir 10 straipsniuose numatyta automatinio pritaikymo sistema pagrįsta neteisinga prielaida, 
kad visi įgyvendinimo įgaliojimai, kuriems dabar taikoma komitologijos procedūra, išskyrus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, pagal Lisabonos sutartį turi būti laikomi įgaliojimais 
priimti įgyvendinimo aktus pagal SESV sutarties 291 straipsnį. Darant šią prielaidą 
neatsižvelgiama į tai, kad kai kurie įgyvendinimo įgaliojimai gali būti prisikirti prie deleguotų 
aktų kategorijos (SESV 290 straipsnis), net jei jiems netaikoma reguliavimo procedūra su 
tikrinimu. Todėl visi dabartiniai teisės aktai turi būti pritaikomi atskirai nagrinėjant kiekvieną 
konkretų atvejį.

Pakeitimas 22
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sprendimas 1999/468/EB panaikinamas. Sprendimas 1999/468/EB panaikinamas 
nuo 2010 m. gruodžio 1 d.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į 12 straipsnio 2 sakinį, kitu atveju atsirastų reguliavimo spraga. Laikotarpiu 
nuo šio reglamento įsigaliojimo iki automatinio pritaikymo pagal 10 straipsnį pradžios 
pagrindiniuose teisės aktuose pateikiama nuoroda į Komitologijos sprendimą 1999/438/EB 
būtų beprasmė.    

Pakeitimas 23
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Galiojančių teisės aktų pritaikymas

9a. Iki ...* Komisija peržiūri pagrindinius 
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teisės aktus, kurie buvo priimti prieš 
įsigaliojant šiame reglamentui, siekdama 
pritaikyti juos prie Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsniuose 
nustatytų naujų taisyklių, susijusių su 
įgaliojimų delegavimu ir įgyvendinimo 
įgaliojimais. Komisija reguliariai pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pažangos, pasiektos atliekant šią peržiūrą, 
ataskaitas. Prireikus, kartu su šiomis 
ataskaitomis pateikiami atitinkami 
teisėkūros pasiūlymai.
_____________
* Dveji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

9 ir 10 straipsniuose numatyta automatinio pritaikymo sistema pagrįsta neteisinga prielaida, 
kad visi įgyvendinimo įgaliojimai, kuriems dabar taikoma komitologijos procedūra, išskyrus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, pagal Lisabonos sutartį turi būti laikomi įgaliojimais 
priimti įgyvendinimo aktus pagal SESV sutarties 291 straipsnį. Darant šią prielaidą 
neatsižvelgiama į tai, kad kai kurie įgyvendinimo įgaliojimai gali būti prisikirti prie deleguotų 
aktų kategorijos (SESV 290 straipsnis), net jei jiems netaikoma reguliavimo procedūra su 
tikrinimu. Todėl visi dabartiniai teisės aktai turi būti pritaikomi atskirai nagrinėjant kiekvieną 
konkretų atvejį.

Pakeitimas 24
Louis Grech

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis

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 pagal 9a straipsnį bus 
pritaikyti pagrindiniai teisės aktai, kurie 
buvo priimti iki įsigaliojant šiam
reglamentui ir kuriuose 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 
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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 
reglamento 8 straipsnį.

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

2. Šio reglamento 3 ir 7 straipsniai taikomi 
visiems dabartiniams komitetams.

2. Šio reglamento 3 ir 7 straipsniai 
1 straipsnyje nurodytais tikslais taikomi 
visiems dabartiniams komitetams.

Or. en

Pagrindimas

9 ir 10 straipsniuose numatyta automatinio pritaikymo sistema pagrįsta neteisinga prielaida, 
kad visi įgyvendinimo įgaliojimai, kuriems dabar taikoma komitologijos procedūra, išskyrus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, pagal Lisabonos sutartį turi būti laikomi įgaliojimais 
priimti įgyvendinimo aktus pagal SESV sutarties 291 straipsnį. Darant šią prielaidą 
neatsižvelgiama į tai, kad kai kurie įgyvendinimo įgaliojimai gali būti prisikirti prie deleguotų 
aktų kategorijos (SESV 290 straipsnis), net jei jiems netaikoma reguliavimo procedūra su 
tikrinimu. Todėl visi dabartiniai teisės aktai turi būti pritaikomi atskirai nagrinėjant kiekvieną 
konkretų atvejį.


