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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kuriuo iš dalies 
keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 774/94, atidarantis tam tikras Bendrijos 
tarifines aukštos kokybės jautienos, taip pat kiaulienos, paukštienos, kviečių ir meslino 
bei sėlenų, išsijų ir kitų liekanų kvotas bei numatantis tokių kvotų administravimą
(COM(2011)0906 – C7-0524/2011 – 2011/0445(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2011) 0906),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
207 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0524/2011),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Tarptautinės prekybos komiteto pranešimą (A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Reglamento (EB) 
Nr. 774/94 nuostatas, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus, kuriais būtų daromi 
to reglamento pakeitimai, jeigu būtų 
pakeisti kvotų dydžiai ir kitos kvotų 
sistemos sąlygos, visų pirma priėmus 
sprendimą patvirtinti susitarimą su viena ar 
keliomis trečiosiomis šalimis. Ypač svarbu, 
kad Komisija parengiamųjų darbų metu 

(3) siekiant papildyti ar iš dalies pakeisti 
tam tikras neesmines Reglamento (EB) 
Nr. 774/94 nuostatas, Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pagal Sutarties 290 
straipsnį priimti aktus, kuriais būtų daromi 
to reglamento pakeitimai, jeigu būtų 
pakeisti kvotų dydžiai ir kitos kvotų 
sistemos sąlygos, visų pirma priėmus
Tarybos sprendimą sudaryti susitarimą su 
viena ar keliomis trečiosiomis šalimis.
Ypač svarbu, kad Komisija parengiamųjų 
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tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 
ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai;

darbų metu tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Rengdama ir sudarydama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
užtikrinti, kad susiję dokumentai būtų 
vienu metu, laiku ir tinkamai persiųsti ir 
Europos Parlamentui, ir Tarybai. 
Rengdama ir įgyvendindama 
deleguotuosius aktus Komisija turėtų 
visapusiškai informuoti apie susitikimų su 
nacionaliniais ekspertais rezultatus ir 
pateikti visus dokumentus. Atsižvelgdama 
į tai, Komisija turėtų užtikrinti tinkamą 
Europos Parlamento dalyvavimą, 
naudojantis ankstesnės patirties 
geriausios praktikos pavyzdžiais kitose 
politikos srityse, tam, kad ateityje Europos 
Parlamentui būtų sudarytos kiek 
įmanoma geresnės deleguotųjų aktų 
tikrinimo sąlygos;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. [xxxx/yyyy] 
[suderinto Vieno bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo reglamento]* [323] 
straipsnio [2] dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis
7a straipsnio 2 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įterpiamas šis straipsnis:
„7a straipsnis
Komiteto procedūra
1. Komisijai padeda Bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo komitetas, įsteigtas 
pagal 2012 m. ... ... d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 
Nr. [xxxx/yyyy] [suderinto Vieno bendro 
žemės ūkio rinkų organizavimo 
reglamento]* [xx] straipsnį. Tas komitetas 
yra Reglamente (ES) Nr. 182/2011** 
apibrėžtas komitetas.
2. Darant nuorodą į šią dalį, taikomas 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 
5 straipsnis.
3. Jeigu komiteto nuomonė turi būti 
gaunama taikant rašytinę procedūrą, ta 
procedūra užbaigiama negavus rezultato, 
jeigu per nuomonei pateikti nustatytą 
terminą taip nusprendžia komiteto 
pirmininkas arba to prašo komiteto narių 
dauguma.
____________
* OL L …, …, p.  
** OL L 55, 2011 2 28, p.13."

Or. en

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
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deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo [šio pakeitimų 
reglamento įsigaliojimo data].

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo …*.
Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.
__________
* OL: prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8a straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

5. Pagal 8 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
du mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba praneša 
Komisijai, kad neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas keturiais
mėnesiais.

Or. en
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AIŠKINAMOJI DALIS

Esamu Komisijos pasiūlymu siekiama Tarybos reglamentą (EB) Nr. 774/94, atidarantį tam 
tikras Bendrijos tarifines tam tikros mėsos ir javų produktų kvotas ir numatantį tokių kvotų 
administravimą, suderinti su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 
291 straipsniais.

Reglamentu (EB) Nr. 774/94 Komisijai (EK) buvo suteikti įgaliojimai patvirtinti reikiamas 
įgyvendinimo priemones ir iš dalies pakeisti reglamentą tuo atveju, jeigu būtų pakeisti kvotų 
dydžiai ir kitos kvotų sistemos sąlygos, visų pirma priėmus sprendimus sudaryti susitarimus 
su trečiosiomis šalimis.

Šie įgaliojimai turi būti suderinti su po Lisabonos sutarties pradėjusia galioti deleguotųjų ir 
įgyvendinimo aktų tvarka, suteikiant atitinkamus įgyvendinimo įgaliojimus EK, kuriais turėtų 
būti naudojamasi laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Kadangi didelė prekybos politikos teisės aktų dalis suderinta su SESV 290 ir 291 straipsnių 
nuostatomis patvirtinus du su prekyba susijusius dokumentų rinkinius, pranešėjas siūlo 
pakeitimus, kuriais būtų atspindėti pakeitimai, pateikti dviejuose aktuose.

Jie susiję su tinkamu Europos Parlamento dalyvavimu rengiant ir įgyvendinant deleguotuosius 
aktus, įgaliojimų suteikimo apribojimu iki automatiškai pratęsiamo penkerių metų laikotarpio, 
galimo prieštaravimo dėl deleguotojo akto projekto laikotarpio pratęsimu nuo dviejų iki 
keturių mėnesių ir pakeista rašytinės procedūros taikymo tvarka.

Pranešėjas ragina panaikinti komiteto procedūros nuorodas, susijusias su ateityje suderintu 
bendro žemės ūkio rinkų organizavimo (BŽŪRO) reglamentu, ir tokias nuostatas įtraukti 
tiesiai į šį taisomąjį reglamentą. Tokiu būdu būtų atspindimi pakeitimai dėl rašytinės 
procedūros, nustatytos su prekyba susijusiuose dokumentų rinkiniuose, taikymo. Be to, būtų 
užtikrinta, kad Tarptautinės prekybos komitetas išsaugotų teisę tikrinti įgyvendinimo aktus, 
kurie būtini šiame reglamente nurodytai kvotų sistemai administruoti.


