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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo pasiūlymu dėl direktyvos siekiama gerinti informacijos apie mokesčius, susijusius su 
mokėjimo sąskaitomis, skaidrumą ir palyginamumą, palengvinti mokėjimo sąskaitų perkėlimo 
tvarką, panaikinti su mokėjimo sąskaitomis susijusią diskriminaciją dėl gyvenamosios vietos 
ir suteikti galimybę ES naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis.

Atsižvelgiant į tai pasiūlyme pirmiausia siekiama pateikti reprezentatyviausių mokėjimo 
paslaugų, už kurias imamas mokestis nacionaliniu lygmeniu, sąrašą ir nustatyti standartizuotą 
ES lygmens terminiją, įskaitant dažniausiai bent jau daugumoje valstybių narių naudojamas 
su paslaugomis susijusias sąvokas ir apibrėžtis. Dabartinėje direktyvoje dėl mokėjimo 
paslaugų (Direktyva 2007/64/EB) nustatytos bendros paslaugų skaidrumo taisyklės ir su 
informacija apie mokėjimo paslaugas susiję reikalavimai, tačiau joje nesama konkrečių 
taisyklių, kuriomis būtų kuriami mokesčių palyginamumo mechanizmai.

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, valstybės narės turės mokėjimo paslaugų teikėjams nustatyti 
bendrą įpareigojimą užtikrinti, kad visiems vartotojams, atsidariusiems mokėjimo sąskaitą 
Sąjungoje esančio mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje, būtų teikiama perkėlimo paslauga. 
Tai būtina atsižvelgiant į ribotą mokėjimo sąskaitų judumą ES, kurį daugiausia lemia tai, kad 
vartotojams teikiama nepakankama ir dažnai neaiški informacija apie sąskaitos perkėlimo 
procedūrą, be to, kai kuriais atvejais nepakankamai padeda mokėjimo paslaugų teikėjų 
personalas. Pasiūlymu visiems ES vartotojams taip pat bus užtikrinta galimybė naudotis 
būtiniausiomis mokėjimo paslaugomis ir bus draudžiama vartotojų, ketinančių mokėjimo 
sąskaitą atsidaryti už savo šalies ribų, diskriminacija dėl gyvenamosios vietos – tai bus 
naudinga ir mokėjimo paslaugų teikėjams, ir vartotojams.

Pasiūlymas grindžiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsniu. Pasiūlyme 
nustatoma ES lygmens reglamentavimo sistema, taikytina sritims, kurias jis apima. Taip 
siekiama pašalinti likusias laisvo mokėjimo paslaugų judėjimo kliūtis ir, žvelgiant plačiau, 
laisvo prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimo, kuriam nepaprastai svarbi visapusiškai 
integruota ir išvystyta bendra mokėjimo paslaugų rinka, kliūtis. Pasiūlymu taip pat numatyta 
užkirsti kelią bet kokiam tolesniam bendrosios rinkos skaidymuisi, kuris galėtų atsirasti, jei 
valstybės narės savo nuožiūra imtųsi skirtingų ir nenuoseklių reguliavimo veiksmų šioje 
srityje. Siūlomais pakeitimais koreguojami kai kurie Komisijos pateikto direktyvos projekto 
netikslumai ir jais siekiama gerinti teisės akto kokybę, kad būtų veiksmingiau įgyvendinti juo 
nustatyti tikslai.

PAKEITIMAI

Teisės reikalų komitetas ragina atsakingą Ekonomikos ir pinigų politikos komitetą į savo 
pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) vartotojams naudingiausia būtų 
glausta ir lengvai palyginama skirtingų 
mokėjimo paslaugų teikėjų informacija. 
Vartotojams skirtos priemonės mokėjimo 
sąskaitų pasiūlymams palyginti neturėtų 
teigiamo poveikio, jei ilgiems skirtingų 
pasiūlymų mokesčių sąrašams peržiūrėti 
reikalingo laiko sąnaudos viršytų naudą, 
gaunamą pasirinkus naudingiausią 
pasiūlymą. Todėl reikėtų standartizuoti tik 
reprezentatyviausią su mokesčiais susijusią 
terminiją ir apibrėžtis valstybėse narėse, 
kad būtų išvengta perteklinės informacijos 
rizikos;

(12) vartotojams naudingiausia būtų 
glausta, tiksli ir lengvai palyginama 
skirtingų mokėjimo paslaugų teikėjų 
informacija. Vartotojams skirtos priemonės 
mokėjimo sąskaitų pasiūlymams palyginti 
neturėtų teigiamo poveikio, jei ilgiems 
skirtingų pasiūlymų mokesčių sąrašams 
peržiūrėti reikalingo laiko sąnaudos viršytų 
naudą, gaunamą pasirinkus naudingiausią 
pasiūlymą. Todėl reikėtų standartizuoti tik 
reprezentatyviausią su mokesčiais susijusią 
terminiją ir apibrėžtis valstybėse narėse, 
kad būtų išvengta perteklinės arba 
klaidinančios informacijos rizikos;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis, kurių atžvilgiu 
valstybės narės turi nustatyti mažiausią 
operacijų skaičių taip, kad būtų atsižvelgta 
tiek į vartotojų poreikius, tiek į komercinę 
praktiką atitinkamoje valstybėje narėje. 
Paslaugoms, neįtrauktoms į šį būtiniausių 
paslaugų sąrašą, bankai gali taikyti savo 
įprastus mokesčius. Su bazinėmis 
mokėjimo sąskaitomis susijusios 
paslaugos, be kita ko, turėtų būti galimybė 
į sąskaitą įmokėti ir iš jos išimti grynuosius 
pinigus. Vartotojai turėtų turėti galimybę 
atlikti esmines mokėjimo operacijas, kaip 
antai gauti pajamas ar išmokas, apmokėti 
sąskaitas ar sumokėti mokesčius ir pirkti 
prekes bei paslaugas, be kita ko, atliekant 

(30) vartotojams reikėtų garantuoti 
galimybę naudotis tam tikromis bazinėmis 
mokėjimo paslaugomis, kurių atžvilgiu 
valstybės narės turi nustatyti mažiausią 
operacijų skaičių taip, kad būtų atsižvelgta 
tiek į vartotojų poreikius, tiek į komercinę 
praktiką atitinkamoje valstybėje narėje. 
Paslaugoms, neįtrauktoms į šį būtiniausių 
paslaugų sąrašą, bankai gali taikyti savo 
įprastus mokesčius. Su bazinėmis 
mokėjimo sąskaitomis susijusios 
paslaugos, be kita ko, turėtų būti galimybė 
į sąskaitą įmokėti ir iš jos išimti grynuosius 
pinigus. Vartotojai turėtų turėti galimybę 
atlikti esmines mokėjimo operacijas, kaip 
antai gauti pajamas ar išmokas, apmokėti 
sąskaitas ar sumokėti mokesčius ir pirkti 
prekes bei paslaugas, be kita ko, atliekant 
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tiesioginio debeto operacijas, kredito 
pervedimus ir naudojant mokėjimo kortelę. 
Tokios paslaugos turėtų sudaryti sąlygas 
pirkti prekes ir paslaugas internetu ir 
vartotojui suteikti galimybę inicijuoti 
mokėjimo nurodymus pasinaudojant 
mokėjimo paslaugų teikėjo internetinės 
bankininkystės sistema, jei ji yra. Tačiau 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita neturėtų būti naudojama tik 
internetu, nes tai būtų kliūtis vartotojams, 
neturintiems interneto prieigos. Vartotojai 
neturėtų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita gauti galimybės 
pereikvoti sąskaitos lėšas. Tačiau valstybės 
narės gali leisti mokėjimo paslaugų 
teikėjams su būtiniausias savybes 
turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti 
labai mažų sumų sąskaitos lėšų 
pereikvojimo priemones;

tiesioginio debeto operacijas, kredito 
pervedimus ir naudojant mokėjimo kortelę. 
Tokios paslaugos turėtų sudaryti sąlygas 
pirkti prekes ir paslaugas internetu ir 
vartotojui suteikti galimybę inicijuoti 
mokėjimo nurodymus pasinaudojant 
mokėjimo paslaugų teikėjo internetinės 
bankininkystės sistema, jei ji yra. Tačiau 
būtiniausias savybes turinti mokėjimo 
sąskaita neturėtų būti naudojama tik 
internetu, nes tai būtų kliūtis vartotojams, 
neturintiems interneto prieigos. Vartotojai 
neturėtų su būtiniausias savybes turinčia 
mokėjimo sąskaita gauti galimybės 
pereikvoti sąskaitos lėšas;

Pagrindimas

Galimybė su būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis siūlyti labai mažų sumų 
sąskaitos lėšų pereikvojimo priemones prieštarauja Komisijos pasiūlymo 16 straipsnio 
4 dalyje nustatytam reikalavimui kartu su tokiomis sąskaitomis vartotojams nesiūlyti 
galimybės pereikvoti sąskaitos lėšas. Be to, kadangi pasiūlyme išsamiau neapibrėžta, kas yra 
„labai mažos sumos“ ir joms nenustatyta jokia riba, tekstas tampa neaiškus.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
20 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mažiausiai 20 mokėjimo paslaugų, 
sudarančių mažiausiai 80 % 
reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už 
kurias nacionaliniu lygmeniu imamas 
mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami su 
kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
20 straipsnyje nurodytos kompetentingos 
institucijos nustatytų preliminarų 
mokėjimo paslaugų, sudarančių mažiausiai 
80 % reprezentatyviausių mokėjimo 
paslaugų, už kurias nacionaliniu lygmeniu 
imamas mokestis, sąrašą. Sąraše pateikiami 
su kiekviena nurodyta paslauga susiję 
terminai ir apibrėžtys.
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Pagrindimas

Pakanka užtikrinti, kad reprezentatyviausių mokėjimo paslaugų, už kurias nacionaliniu 
lygmeniu imamas mokestis, sąraše būtų nurodyta dauguma reprezentatyviausių mokėjimo 
paslaugų. Nurodyti konkretaus jų skaičiaus nereikia, nes į valstybių narių skirtumus 
atsižvelgti neįmanoma.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų suprantamos 
informacijos apie mokesčius dokumentą, 
kuriame būtų 3 straipsnio 5 dalyje 
nurodytas reprezentatyviausių paslaugų 
sąrašas ir atitinkami mokesčiai už 
kiekvieną paslaugą, jei tik mokėjimo 
paslaugų teikėjas siūlo tokias paslaugas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš 
sudarydami mokėjimo sąskaitos sutartį su 
vartotoju, mokėjimo paslaugų teikėjai 
vartotojui pateiktų informacijos apie 
mokesčius dokumentą, kuriame būtų 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytas 
reprezentatyviausių paslaugų sąrašas ir 
atitinkami mokesčiai už kiekvieną 
paslaugą.

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų 
glosarijų, kuriame būtų bent 1 dalyje
nurodytų mokėjimo paslaugų sąrašas ir 
susijusios apibrėžtys.

4. Valstybės narės užtikina, kad mokėjimo 
paslaugų teikėjai vartotojams pateiktų 
glosarijų, kuriame būtų bent 3 straipsnio 
5 dalyje nurodytų reprezentatyviausių 
mokėjimo paslaugų sąrašas ir susijusios 
apibrėžtys.

Pagrindimas

Turėtų būti pateikta nuoroda į 3 straipsnio 5 dalyje pateiktą reprezentatyviausių mokėjimo 
paslaugų sąrašą, kadangi būtent šioje dalyje kalbama apie 4 straipsnio 1 dalyje pateiktą 
sąrašą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
visuomet nemokamai teikia patvariąja 
laikmena vartotojams prieinamose 
patalpose ir elektronine forma savo 
svetainėse.

6. Informacijos apie mokesčius dokumentą 
ir glosarijų mokėjimo paslaugų teikėjai 
nemokamai teikia patvariąja laikmena 
numatytomis darbo valandomis 
vartotojams prieinamose patalpose ir 
visuomet elektronine forma savo 
svetainėse.

Pagrindimas

Mokėjimo paslaugų teikėjams būtų sudėtinga laikytis reikalavimo užtikrinti vartotojams 
galimybę patekti į jų patalpas ne darbo valandomis. Šiuo klausimu pasiūlymo nuostatos 
turėtų likti lanksčios ir pagal jas turėtų būti atsižvelgiama į specifines nacionalines 
aplinkybes.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) veikia nepriklausomai nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

a) yra nepriklausomos nuo mokėjimo 
paslaugų teikėjų;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) aiškiai atskleidžia savo savininkus ir 
finansavimą;

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) yra nešališkos ir aiškiai nustato 
kriterijus, naudojamus mokėjimo 
paslaugų vartotojui rekomenduojamai 
mokėjimo sąskaitai nustatyti;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies a c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ac) pradžios puslapyje ar lyginamuosiuose 
puslapiuose netalpina mokėjimo paslaugų 
teikėjų, jų agentų, filialų ar prekių ženklų 
atstovų reklamos;

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies b punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vartoja paprastą kalbą ir, kai tinka, 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytus terminus;

b) vartoja paprastą kalbą ir, kai taikoma, 
3 straipsnio 5 dalyje nurodytą 
standartizuotą Sąjungos terminiją;

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) taiko sistemas, skirtas vengti interesų 
konfliktų, kad būtų galima užtikrinti, jog 
bet kokie tiesioginiai ar netiesioginiai 
nuosavybės ar verslo santykiai netrukdytų 
laikytis šioje dalyje išvardytų sąlygų;

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Iki 2018 m. pabaigos taip pat 
sukuriamos Europos svetainės, skirtos 
palyginti mokesčiams, kuriuos mokėjimo 
paslaugų teikėjai skirtingose valstybėse 
narėse ima už siūlomas paslaugas, 
susijusias su mokėjimo sąskaitomis.
Iki šios datos Europos Komisija sukuria 
viešą lyginamąją Europos svetainę, 
tvarkomą bendradarbiaujant su EBI.
Iki šios datos Europos Komisija 
deleguotuoju aktu pagal 24 straipsnį taip 
pat sukuria privačioms lyginamosioms 
Europos svetainėms skirtą savanorišką 
akreditavimo sistemą. Kad gautų 
akreditaciją, privačių operatorių 
tvarkomose lyginamosiose Europos 
svetainėse laikomasi visų 2 dalyje 
išvardytų sąlygų. Europos Komisija 
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pasilieka teisę nesuteikti akreditacijos 
privatiems operatoriams arba ją iš jų 
atimti, jei nevykdomi 2 dalyje išvardyti 
įpareigojimai.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b. Europos Komisija sukuria ir nuolat 
atnaujina bendrą portalą, kuriame 
pateikiamos nuorodos į akredituotas 
kiekvienos valstybės narės ir Europos 
lygmens lyginamąsias svetaines.
Šiame portale vartotojams taip pat 
pateikiamas standartizuotos Sąjungos 
terminijos, priimtos pagal 3 straipsnį, 
glosarijus ir tarptautinio mokėjimo 
sąskaitų perkėlimo gairės.
Be to, portale viešai skelbiami ir lengvai 
prieinama forma pateikiami įvairių 
20 straipsnyje nurodytų nacionalinių 
kompetentingų institucijų sąrašas ir 
kontaktinė informacija.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis 
mokėjimo paslaugų teikėjas taiko 
vartotojui už jo įstaigoje turimos mokėjimo 
sąskaitos sutarties nutraukimą, būtų 
nustatyti pagal Direktyvos 2007/64/EB 
45 straipsnio 2 dalį (tų mokesčių gali ir 
nebūti).

3. Valstybės narės užtikrina, kad 
perduodantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
netaikytų mokesčių vartotojui už jo 
įstaigoje turimos mokėjimo sąskaitos 
sutarties nutraukimą.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
11 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
mokesčiai, kuriuos perduodantysis arba 
gaunantysis mokėjimo paslaugų teikėjas 
taiko vartotojui už paslaugas, teikiamas 
pagal 10 straipsnį, išskyrus paslaugas, 
nurodytas 1–3 dalyse, būtų pagrįsti ir 
atitiktų faktines to mokėjimo paslaugų 
teikėjo išlaidas (tų mokesčių gali ir 
nebūti).

4. Valstybės narės užtikrina, kad 
perduodantysis arba gaunantysis mokėjimo 
paslaugų teikėjas netaikytų mokesčių
vartotojui už paslaugas, teikiamas pagal 
10 straipsnį.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
12 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 
teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų įpareigojimų, atlygintų tas 
mokėjimo paslaugų teikėjas.

1. Valstybės narės užtikrina, kad 
finansinius nuostolius, kuriuos vartotojas 
patiria dėl to, kad sąskaitos perkėlimo 
procese dalyvaujantis mokėjimo paslaugų 
teikėjas nesilaiko 10 straipsniu jam 
nustatytų įpareigojimų, atlygintų tas 
mokėjimo paslaugų teikėjas. Įrodymo 
našta tenka mokėjimo paslaugų teikėjui, 
kuris turi parodyti, kad buvo laikomasi 
10 straipsniu nustatytų sąlygų.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) kai vartotojas jau turi mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje jų 
teritorijoje, o ta sąskaita jam sudaro 
sąlygas naudotis 17 straipsnio 1 dalyje 

a) kai vartotojas jau turi mokėjimo sąskaitą 
mokėjimo paslaugų teikėjo įstaigoje jų 
teritorijoje;
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išvardytomis mokėjimo paslaugomis;

Pagrindimas

Mokėjimo paslaugų teikėjai neturi priemonių nustatyti, ar vartotojai atsidarę mokėjimo 
sąskaitą kitose mokėjimo paslaugų įstaigose, kuria naudojantis gali būti suteiktos bazinės 
mokėjimo paslaugos nereikalaujant, kad kitas su tuo susijęs bankas atskleistų prekybos arba 
bankininkystės paslaptį.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos turi visus savo pareigoms atlikti 
būtinus įgaliojimus. Jeigu veiksmingą šios 
direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti 
yra įgaliota daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, tai valstybės 
narės užtikrina tų institucijų glaudų 
bendradarbiavimą, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti savo atitinkamas 
pareigas.

2. 1 dalyje nurodytos kompetentingos 
institucijos turi visus savo pareigoms atlikti 
būtinus įgaliojimus. Jeigu veiksmingą šios 
direktyvos laikymąsi užtikrinti ir stebėti 
yra įgaliota daugiau negu viena 
kompetentinga institucija, tai valstybės 
narės užtikrina tų institucijų glaudų 
bendradarbiavimą, kad jos galėtų 
veiksmingai vykdyti savo atitinkamas 
pareigas. Tos institucijos glaudžiai 
bendradarbiauja su kompetentingomis 
kitų valstybių narių institucijomis, kad 
būtų galima užtikrinti teisingą ir 
visapusišką šia direktyva nustatytų 
priemonių taikymą.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 23 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
2 mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 

5. Pagal 23 straipsnį priimtas deleguotasis 
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per 
3 mėnesius nuo pranešimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos 
nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar 
nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 
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Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, 
kad prieštaravimų nereikš. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis pratęsiamas 2 mėnesiais.

Pagrindimas

Terminas, per kurį galima reikšti prieštaravimus, turi būti pratęstas, kad Parlamentas ir 
Taryba galėtų nuodugniai išnagrinėti deleguotąjį aktą ir įvertinti, ar jį priimti tokia forma 
teisinga ir tinkama.
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