
AD\818584LT.doc PE441.017v02-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Tarptautinės prekybos komitetas

2010/0051(COD)

1.6.2010

NUOMONĖ
Tarptautinės prekybos 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: Vital Moreira



PE441.017v02-00 2/12 AD\818584LT.doc

LT

PA_Legam



AD\818584LT.doc 3/12 PE441.017v02-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, dabartinės komitologijos tvarka turės būti pakeista deleguotais 
ir įgyvendinimo aktais pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 
290 ir 291 straipsnius.

Galiojančių teisės aktų pritaikymas prie Lisabonos sutarties nuostatų yra ypač svarbus visų 
pirma toms politikos sritims, kurios (kaip bendroji prekybos politika) nebuvo patvirtintos 
pagal bendro sprendimo procedūrą ir kurioms dėl to nebuvo taikoma nuo 2006 m. padidėjusi 
parlamentinė kontrolė pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu (RPT).

Kadangi aktų, kuriems tai taikoma, labai daug, o deleguotus ir įgyvendinimo aktus dažnai 
būna sunku atskirti, Tarptautinės prekybos komitetas mano, kad derybos su Komisija ir su 
kita teisės aktų leidybos institucija bus sunkios ir turėtų vykti apsvarstant kiekvieną konkretų 
atvejį.

Taikant įprastą teisėkūros procedūrą Bendrajai prekybos politikai, SESV numato, kad 
Europos Parlamentas ir Taryba yra lygiaverčiai teisės aktų leidėjai. Taigi, kai kalbama apie 
deleguotus ir įgyvendinimo aktus, turėtų būti siekiama, kad Parlamentas būtų traktuojamas 
vienodai. Svarbiausia, turėtų būti išlaikytos bent jau dabartinės jo teisės, kalbant apie 
vadinamuosius komitologijos aktus, susijusius su pagrindiniais teisės aktais, priimtais pagal 
bendro sprendimo procedūrą (tikrinimo teisė, veto teisė, informacijos prieinamumas ir t.t.) Be 
to, Europos Parlamento atstovai turėtų galėti patekti į Komisijos ir valstybių narių atstovų 
susirinkimus.

Galiausiai, ir Europos Parlamentas, ir Taryba turėtų galėti paprieštarauti įgyvendinimo 
priemonės, kuri neatitinka vieno iš teisės aktų leidėjo ketinimų, projektui.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
Pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomos valstybių 
narių vykdomos kontrolės, kaip Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai

Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas, kuriuo nustatomos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
291 straipsnį Komisijai suteikiamų
įgyvendinimo įgaliojimų vykdymo
taisyklės ir bendrieji principai
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Pagrindimas

Pasiūlymas dėl reglamento apims visą įgyvendinimo įgaliojimų sistemą pagal SESV 291 
straipsnį, ne tik valstybių narių vykdomą Komisijos kontrolę. Be to, Europos Parlamentas, 
kaip vienas iš teisės aktų leidėjų, turi būti traktuojamas kaip lygiavertis Tarybai.

Pakeitimas 2

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 nustatytų Komisijai 
suteikiamų įgyvendinimo įgaliojimų 
vykdymo taisykles ir bendruosius 
principus.

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4) Būtina užtikrinti, kad tokios kontrolės 
procedūros būtų aiškios, veiksmingos ir 
proporcingos įgyvendinimo aktų pobūdžiui 
ir kad atitiktų Sutartyje numatytus 
institucinius reikalavimus ir įgytą patirtį 
bei bendrą praktiką įgyvendinant 
Sprendimą 1999/468/EB.

4) Būtina užtikrinti, kad kontrolės 
procedūros būtų aiškios, veiksmingos ir 
proporcingos įgyvendinimo aktų pobūdžiui 
ir kad atitiktų Sutartyje numatytus 
institucinius reikalavimus, nuostatą, jog 
Europos Parlamentas ir Taryba yra lygūs, 
priimdami visus teisės aktus pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą, taip pat jos turėtų 
atitikti įgytą patirtį bei bendrą praktiką 
įgyvendinant Sprendimą 1999/468/EB.

Pagrindimas

Išaiškinimas atsižvelgiant į SESV 291 straipsnį.



AD\818584LT.doc 5/12 PE441.017v02-00

LT

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8) Reikėtų nustatyti kriterijus, kuriais 
būtų apibrėžta procedūra, taikytina
įgyvendinimo aktams priimti. Siekiant 
didesnio nuoseklumo ir norint užtikrinti, 
kad procedūriniai reikalavimai būtų 
proporcingi priimamų įgyvendinimo aktų 
pobūdžiui, šie kriterijai turėtų būti 
privalomi.

8) Nepažeidžiant įgyvendinimo aktams 
priimti taikytinos procedūros, apibrėžtos 
pagrindiniuose aktuose, nagrinėjimo 
procedūra iš esmės turi būti naudojama 
bendroms įgyvendinimo priemonėms 
priimti, kai reikia užtikrinti vienodas 
įgyvendinimo sąlygas.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, suteikiančią daugiau galių Komisijai, ar 
nagrinėjimo procedūrą, suteikiančią daugiau galių valstybėms narėms, turėtų teisės aktų 
leidybos institucijos, priimančios pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 5

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 
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 

9) Pagal nagrinėjimo procedūrą turėtų 
būti numatyta, jog kontrolė būtų vykdoma
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.
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komitete pareikštas pozicijas.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, suteikiančią daugiau galių Komisijai, ar 
nagrinėjimo procedūrą, suteikiančią daugiau galių valstybėms narėms, turėtų teisės aktų 
leidybos institucijos, priimančios pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 6

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.

Išbraukta.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Šis reglamentas neturi įtakos su 
konkurencijos taisyklių įgyvendinimu 
susijusiems Komisijos įgaliojimams, kaip 
nustatyta Sutartyje,

(15) Šis reglamentas neturi įtakos su 
konkurencijos taisyklių įgyvendinimu 
susijusiems Komisijos įgaliojimams, kaip 
nustatyta Sutartyje, taip pat neturi 
poveikio specialioms procedūroms, kurios 
sukurtos bendrajai prekybos politikai 
įgyvendinti ir kurios šiuo metu nėra 
paremtos Sprendimu 1999/468/EB. Dėl 
šiems bendrosios prekybos politikos 
aspektams taikomos tvarkos kiekvienu 
atskiru atveju susitaria Taryba ir 
Parlamentas, remdamiesi atitinkamu 
Komisijos teisėkūros pasiūlymu ir 
siekdami nustatyti tinkamą sprendimo 
priėmimo tvarką,

Pagrindimas

Šios procedūros, kurios sukurtos bendrajai prekybos politikai įgyvendinti ir kurioms šiuo 
metu netaikomas Sprendimas 1999/468/EB, turėtų būti paliktos, kol Taryba ir Parlamentas 
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kiekvienu atskiru atveju susitars dėl atitinkamos tvarkos, įtvirtintos būsimajame bendrajame 
prekybos akte, kurį patvirtins Komisija. Teisės aktų leidybos institucijoms turėtų būti palikta 
galimybė atitinkamai iš dalies keisti pagrindinius teisės aktus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės ir 
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.

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

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nagrinėjimo procedūrą galima taikyti
tik priimant šias priemones:

2. Nagrinėjimo procedūra iš esmės 
taikoma priimant bendrąsias įgyvendinimo
priemones, kai reikia užtikrinti vienodas 
įgyvendinimo sąlygas.

a) bendrojo pobūdžio įgyvendinimo 
priemones;
b) kitas įgyvendinimo priemones, 
susijusias su:
i) bendra žemės ūkio politika ir bendra 
žuvininkystės politika;
ii) aplinka, saugumu ir sauga arba 
žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos 
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apsauga ar sauga;
iii) bendra prekybos politika.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, suteikiančią daugiau galių Komisijai, ar 
nagrinėjimo procedūrą, suteikiančią daugiau galių valstybėms narėms, turėtų teisės aktų 
leidybos institucijos, priimančios pagrindinį teisės aktą. Be to, labai abejotina, ar reikėtų 
taikyti nagrinėjimo procedūrą politikos sritims, kurios priklauso išimtinei Sąjungos 
kompetencijai.

Pakeitimas 10

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.

Išbraukta.

Pagrindimas

Nuspręsti, ar naudoti patariamąją procedūrą, suteikiančią daugiau galių Komisijai, ar 
nagrinėjimo procedūrą, suteikiančią daugiau galių valstybėms narėms, turėtų teisės aktų 
leidybos institucijos, priimančios pagrindinį teisės aktą.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Prieštaravimas įgyvendinimo priemonių 

projektui
Jei Europos Parlamentas ar Taryba 
pareiškia prieštaravimą įgyvendinimo 
priemonių projektui, kurio priėmimas 
svarstomas ir kuris yra pateiktas komitetui 
vadovaujantis pagrindiniu teisės aktu, 
priimtu pagal Sutarties 294 straipsnį, dėl 
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to, kad tos priemonės neatitinka teisės 
akto leidėjo ketinimų, išreikštų 
pagrindiniame teisės akte, Komisija 
priemonių projektą nagrinėja iš naujo.
Atsižvelgdama į prieštaravimo priežastis ir 
laikydamasi taikomai 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, ir tų 
veiksmų motyvus.

Pagrindimas

Dabartinė Europos Parlamento teisė tikrinti turi būti išsaugota. Todėl Sprendimo 99/468 
8 straipsnis turi būti nurodytas reglamente.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) valstybių narių atstovų pozicijos ir 
motyvai,

Pagrindimas

Valstybių narių atstovų pozicijos turi būti prieinamos Europos Parlamentui (kurio visi 
plenariniai ir komitetų posėdžiai yra vieši).

Pakeitimas 13

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, Taryba ir 
valstybės narės gali vienodomis sąlygomis
naudotis 1 dalyje nurodyta informacija.
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Šiuo tikslu Europos Parlamentas ir 
Taryba tuo pačiu metu ir tomis pačiomis 
sąlygomis kaip ir komitetų nariai turi 
gauti visą informaciją, nurodytą 1 dalyje.

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinami informacijos perdavimo ypatumai, perimant atitinkamas 2008 m. 
birželio 3 d. Europos Parlamento ir Komisijos susitarimo (2008/C 143/01) dėl Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką, iš dalies pakeisto Sprendimu 2006/512/EB, įgyvendinimo taisyklių 
nuostatas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija užtikrina Europos 
Parlamento atstovams galimybę dalyvauti 
komiteto posėdžiuose stebėtojų teisėmis.
Jei Komisija nusprendžia neleisti Europos 
Parlamento atstovams dalyvauti komiteto 
posėdžiuose kaip stebėtojams, ji raštu 
nurodo šio sprendimo motyvus.

Pagrindimas

Komiteto posėdžiai turi būti atviri Europos Parlamento (kurio visi plenariniai ir komitetų 
posėdžiai yra vieši) stebėtojams.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Persvarstymo terminai

Komisija iki 2010 m. gruodžio 31 d. 
išnagrinėja galiojančius Sąjungos teisės 
aktus ir pateikia būtinus teisėkūros 
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pasiūlymus dėl teisės aktų suderinimo su 
Lisabonos sutarties ir ypač su Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 
291 straipsnių nuostatomis.

Pagrindimas

Acquis pritaikymas prie galiojančių nuostatų dėl deleguotų ir įgyvendinimo aktų yra itin 
svarbus toms politikos sritims, kurioms prieš įsigaliojimą nebuvo taikoma bendro sprendimo 
procedūra. Reikėtų nedelsiant pradėti šių nuostatų peržiūrą, atskirai vertinant kiekvieną 
atvejį.
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