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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Galimybė priimti įgyvendinimo aktus numatyta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį, kuriame nurodoma, kad tais atvejais, kai teisiškai privalomi Sąjungos aktai turi 
būti įgyvendinti vienodomis sąlygomis, teisės aktų leidėjas gali suteikti įgyvendinimo 
įgaliojimus Komisijai. 

Vadovaujantis Lisabonos sutarties nuostatomis, Parlamentui ir Tarybai sudaromos vienodos 
sąlygos tais atvejais, kai taikoma įprasta teisėkūros procedūra, inter alia, kalbant apie 
įgyvendinimo įgaliojimų perdavimą Komisijai. Atsižvelgiant į tai, itin svarbu, kad būtų 
išsaugota Tarybos sprendimo 1999/468/EB 8 straipsnyje numatyta Parlamento teisė tikrinti ir 
kad teisės aktų leidybos institucijoms būtų užtikrinta galimybė prieštarauti priemonių 
projektui. Be to, Parlamentui turėtų būti suteikta teisė dalyvauti komitetų posėdžiuose, taip 
pat turėtų būti patobulintos nuostatos, susijusios su Parlamentui ir Tarybai teikiama 
informacija (t. y. pakankamai anksti pateikiamos posėdžių darbotvarkės, posėdžių protokolai 
ir išsamūs balsavimo sąrašai).  .

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo dabar reikalaujama, kad Europos 
Parlamentas ir Taryba nustatytų valstybių 
narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisykles ir bendruosius 
principus.

3) Pagal Sutartį dėl Europos Sąjungos 
veikimo dabar reikalaujama, kad Europos 
Parlamentas ir Taryba iš anksto nustatytų 
valstybių narių vykdomos kontrolės, kaip 
Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisykles ir bendruosius 
principus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Sutarties dėl ES veikimo 291 straipsnio formuluote.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a) Tais atvejais, kai taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra, ypač kalbant apie 
įgyvendinimo įgaliojimų perdavimą 
Komisijai, svarbu užtikrinti, kad Europos 
Parlamentui ir Tarybai būtų sudaromos 
vienodos sąlygos. 

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis Lisabonos sutarties nuostatomis, itin svarbu, kad Parlamentui ir Tarybai būtų 
sudaromos vienodos sąlygos, kalbant apie įgyvendinimo įgaliojimų perdavimą Komisijai tais 
atvejais, kai pagrindinis teisės aktas buvo priimtas pagal įprastą teisėkūros procedūrą. 

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 ir išsamiai informuojami 
apie komitetų darbą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad Parlamentas būtų informuojamas ne tik reguliariai, bet ir išsamiai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 



PA\813440LT.doc 5/10 PE441.007v01-00

LT

bendrieji principai, kuriais nustatomi 
mechanizmai, taikytini tais atvejais, kai 
teisiškai privalomu Sąjungos teisės aktu 
(toliau – pagrindinis teisės aktas) 
reikalaujama, kad valstybės narės 
kontroliuotų, kaip Komisija priima 
privalomus įgyvendinimo aktus.

bendrieji principai, kuriais nustatomi 
mechanizmai, taikytini, kai teisiškai 
privalomu Sąjungos teisės aktu (toliau –
pagrindinis teisės aktas) reikalaujama, kad 
tais atvejais, kai teisiškai privalomai 
Sąjungos aktai turi būti įgyvendinti 
vienodomis sąlygomis, valstybės narės 
kontroliuotų, kaip Komisija priima šiuos
privalomus įgyvendinimo aktus. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su Sutarties dėl ES veikimo 291 straipsnio formuluote. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu priemonių projektas atitinka 
komiteto nuomonę, Komisija priima šias 
priemones, nebent atsirastų išimtinių 
aplinkybių arba naujų elementų, kuriais 
būtų galima pateisinti, kad tos priemonės 
nebuvo priimtos. Tokiais atvejais 
pirmininkas gali pateikti komitetui naują 
priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą.

2. Jeigu priemonių projektas atitinka 
komiteto nuomonę, Komisija, 
nepažeisdama 6a straipsnio, priima šias 
priemones, nebent atsirastų išimtinių 
aplinkybių arba naujų elementų, kuriais 
būtų galima pateisinti, kad tos priemonės 
nebuvo priimtos. Tokiais atvejais 
pirmininkas gali pateikti komitetui naują 
priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujo 6a straipsnio įžangine dalimi.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu nuomonė nepareiškiama, Komisija 4. Jeigu nuomonė nepareiškiama, 
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gali priimti priemonių projektą. Kai 
Komisija priemonių projekto nepriima, 
pirmininkas gali pateikti komitetui iš dalies 
pakeistą priemonių projekto versiją.

Komisija, nepažeisdama 6a straipsnio,
gali priimti priemonių projektą. Kai 
Komisija priemonių projekto nepriima, 
pirmininkas gali pateikti komitetui iš dalies 
pakeistą priemonių projekto versiją.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujo 6a straipsnio įžangine dalimi.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Nukrypdama nuo 3 dalies nuostatų, 
Komisija gali priimti priemonių, kurios 
neatitinka komiteto nuomonės, projektą tuo 
atveju, kai jų nepriėmus per būtiną terminą 
būtų smarkiai sutrikdytos rinkos arba kiltų 
grėsmė žmonių arba finansinių Sąjungos 
interesų apsaugai ar saugai.

5. Nukrypdama nuo 3 dalies nuostatų, 
Komisija, nepažeisdama 6a straipsnio,
gali priimti priemonių, kurios neatitinka 
komiteto nuomonės, projektą tuo atveju, 
kai jų nepriėmus per būtiną terminą būtų 
smarkiai sutrikdytos rinkos arba kiltų 
grėsmė žmonių arba finansinių Sąjungos 
interesų apsaugai ar saugai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujo 6a straipsnio įžangine dalimi.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nagrinėjimo procedūros atveju, kai 
priemonės neatitinka komiteto nuomonės 
pagal 5 straipsnio 3 dalį, Komisija atšaukia 
priimtas priemones pagal 2 dalies 

4. Nagrinėjimo procedūros atveju, kai 
priemonės neatitinka komiteto nuomonės 
pagal 5 straipsnio 3 dalį, Komisija atšaukia 
priimtas priemones pagal šio straipsnio
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nuostatas. 2 dalies nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama patobulinti formuluotę ir išvengti painiavos.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Europos Parlamento ir Tarybos priežiūra, 

kaip Komisija vykdo įgyvendinimo 
įgaliojimus

Jei Europos Parlamentas ar Taryba 
mano, kad priemonių projektas, kurio 
priėmimas svarstomas ir kuris yra 
pateiktas komitetui vadovaujantis 
pagrindiniu teisės aktu, priimtu pagal 
Sutarties 294 straipsnį, neatitinka 
pagrindinio teisės akto, jie išreiškia savo 
prieštaravimą šiuo klausimu ir Komisija 
atitinkamą priemonių projektą nagrinėja 
iš naujo. Atsižvelgdama į prieštaravimo 
priežastis ir laikydamasi vykdomai 
procedūrai numatyto termino, Komisija 
gali pateikti komitetui naują priemonių 
projektą arba, remdamasi Sutartimi, 
pateikti pasiūlymą Europos Parlamentui 
ir Tarybai.
Komisija informuoja Europos 
Parlamentą, Tarybą ir komitetą apie 
veiksmus, kurių ji ketina imtis šiuo 
klausimu, ir tų veiksmų motyvus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugota Parlamento teisė tikrinti, šiuo metu užtikrinama pagal Komitologijos 
sprendimo (Sprendimas 1999/468/EB) 8 straipsnį.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) komitetų posėdžių darbotvarkės, a) komitetų posėdžių darbotvarkės, kurios 
turi būti pateikiamos tinkamu laiku iš 
anksto prieš posėdžius,

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, jog darbotvarkės būtų pateikiamos gerokai iš anksto, kad Parlamentas kuo 
greičiau gautų informaciją apie priemonių projektą, dėl kurio bus diskutuojama posėdžio 
metu, ir galėtų parengti tolesnius savo veiksmus. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) protokolai ir institucijų bei organizacijų, 
kurioms priklauso joms atstovauti 
valstybių narių paskirti asmenys, sąrašai,

b) protokolų santraukos ir institucijų bei 
organizacijų, kurioms priklauso joms 
atstovauti valstybių narių paskirti asmenys, 
sąrašai, taip pat visi turimi protokolai,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti sudaryta galimybė susipažinti ne tik su protokolų santraukomis, bet ir su pačiais 
protokolais (galimybė prašyti pateikti protokolus numatyta Europos Parlamento ir Komisijos 
tarpinstituciniame susitarime (2008/C 143/1)). 
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) balsavimo rezultatai, d) išsamūs balsavimo rezultatai, įskaitant 
atskirų valstybių narių balsavimo 
motyvus,

Or. en

Pagrindimas

Svarbu žinoti priežastis, dėl kurių balsuojama prieš arba susilaikoma, kadangi tokiu būdu 
galima nustatyti galimas problemas, susijusias su priemonių projektu.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentui suteikiama teisė 
dalyvauti komitetų posėdžiuose.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu žinoti priežastis, dėl kurių balsuojama prieš arba susilaikoma, kadangi tokiu būdu 
galima nustatyti galimas problemas, susijusias su priemonių projektu. 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 7 ir 
8 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 8 straipsnį.

d) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
7 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 8 straipsnį;
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Or. en

Pagrindimas

Sprendimo 1999/468/EB 7 straipsnyje ir šio reglamento 8 straipsnyje iš esmės 
reglamentuojama pareiga teikti informaciją, o Sprendimo 1999/468/EB 8 straipsnis susijęs su 
teise tikrinti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
8 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 6a straipsnį;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama suderinti su naujo 6a straipsnio įžangine dalimi.


