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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl geresnės teisėkūros – Komisijos 15-oji metinė ataskaita pagal Protokolo dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 9 straipsnį
(2009/2142(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1,

– atsižvelgdamas į 2005 m. lapkričio mėn. Tarpinstitucinį bendrą požiūrį į poveikio 
vertinimą,

– atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 9 d. rezoliuciją dėl pamatinio susitarimo dėl Europos 
Parlamento ir Komisijos santykių2,

– atsižvelgdamas į 2008 m. spalio 21 d. rezoliuciją dėl geresnės teisėkūros: subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo – 14-oji metinė ataskaita3,

– atsižvelgdamas į rezoliuciją dėl 24-osios ir 25-osios metinės Komisijos teikiamos 
Bendrijos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos4;

– atsižvelgdamas į Komisijos 15-ąją ataskaitą dėl geresnės teisėkūros 2007 m. pagal 
Protokolo dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 9 straipsnį 
(COM(2008) 0586),

– atsižvelgdamas į Komisijos 16-ąją ataskaitą dėl geresnės teisėkūros pagal Protokolo dėl 
subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo 9 straipsnį (16-oji ataskaita) 
(COM(2009) 0504),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Trečioji geresnio reglamentavimo Europos 
Sąjungoje strateginė apžvalga“ (COM(2009)0015),

– atsižvelgdamas į Komisijos darbinį dokumentą „Administracinės naštos mažinimas 
Europos Sąjungoje. 2008 m. pažangos ataskaita ir 2009 m. perspektyvos“ 
(COM(2009) 0016),

– atsižvelgdamas į Komisijos darbinį dokumentą „Trečioji reglamentavimo aplinkos 
paprastinimo strategijos pažangos ataskaita“ (COM(2009) 0017),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų
programa. Mažinimo sektoriuose planai ir 2009 m. veiksmai“ (COM(2009) 0544),

– atsižvelgdamas į vidines Europos Komisijos poveikio vertinimo gaires (SEC(2009) 0092),

                                               
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
2 P7_TA-PROV(2010)0009.
3 P6_TA(2008)0493.
4 P6_TA(2008)0494 ir P6_TA-PROV(2009)0335.
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– atsižvelgdamas į Tarybos 2008 m. poveikio vertinimo ataskaitą (SEC(2009) 0055),

– atsižvelgdamas į Tarybos 2009 m. poveikio vertinimo ataskaitą (SEC(2010) 1728),

– atsižvelgdamas į nepriklausomų partnerių aukšto lygio grupės administracinės naštos 
mažinimo reikalams 2009 m. rugsėjo 17 d. ataskaitą dėl administracinės naštos,

– atsižvelgdamas į Tarybos 2009 m. gruodžio 4 d. išvadą dėl konkurencingumo,

– atsižvelgdamas į parlamentinės reformos darbo grupės 2007–2009 m. galutinę ataskaitą,

– atsižvelgdamas į Komitetų pirmininkų sueigos darbo dokumentą „Poveikio vertinimas: 
Europos Parlamento patirtis“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto ataskaitą ir Konstitucinių reikalų komiteto 
nuomonę (A7-0000/2010),

A. kadangi taisyklingas subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas yra būtinas 
tinkamam Europos Sąjungos veikimui ir atitinkamam jos institucijų veiklos derinimui 
atsižvelgiant į piliečių, verslininkų, veikiančių bendrojoje rinkoje, ir valstybės bei vietos 
administracijos lūkesčius,

B. kadangi geresnė teisėkūra (angl. better law-making) tapo sąlyga, būtina Europos Sąjungos 
veikimui, kuris iš esmės galėtų padėti įveikti ekonomikos krizę ir pasiekti ekonomikos 
augimą,

C. kadangi klausimus, susijusius su geresne teisėkūra, reikia nagrinėti ne tik atsižvelgiant į 
Komisijos geresnio reglamentavimo  (angl. better regulation) programą, bet ir kur kas 
platesniu požiūriu, susijusiu su Lisabonos sutarties įsigaliojimu,

D. kadangi Lisabonos sutartyje numatytas formalus nacionalinių parlamentų įtraukimas į 
subsidiarumo principo taikymo kontrolę,

E. kadangi geresnė teisėkūra buvo ankstesnės Komisijos prioritetas ir turi būti pagrindinė 
naujos sudėties Komisijos užduotis,

F. kadangi reguliavimo aplinka Europos Sąjungoje gerinama taikant keletą priemonių, 
pavyzdžiui, poveikio vertinimą, administracinės naštos mažinimą ir esamų teisės aktų 
supaprastinimą ir suvienodinimą,

G. kadangi svarbią reikšmę rengiant teisės aktus (įskaitant jų poveikio vertinimą) turi 
konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis, ypač visuomeniniais partneriais,

H. kadangi nuo 2005 m. vykdoma administracinės naštos, kylančios iš Europos Sąjungos 
teisės aktų, mažinimo programa, kurios tikslas yra iki 2012 m.sumažinti administracinę 
naštą 25 %, 

I. kadangi viena iš svarbiausių tos programos dalių yra išlaidų skaičiavimas pagal 
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orientacines administracines vertes naudojantis vadinamuoju standartiniu išlaidų modeliu,

J. kadangi taikant pakeitimo ir kodifikavimo techniką, skirtą teisės aktams supaprastinti ir 
suvienodinti, galima pasiekti didesnį atliktų pakeitimų aiškumą ir suderinamumą,

K. kadangi Europos Sąjungos direktyvoms esminę reikšmę turi tai, kad valstybės narės jas 
įdiegtų tinkamai ir laiku, tačiau valstybės narės tuos teisės aktus nuolat „tobulina“ ir tai 
reikia laikyti naštos, atsirandančios ne dėl Europos Sąjungos teisės reikalavimų, didinimu;

L. kadangi Lisabonos sutartyje vykdomųjų priemonių sistema (komitologijos procedūra) 
pakeista nauju skirstymu į derinimo ir įgyvendinimo priemones,

M. kadangi Lisabonos sutartyje įtvirtinta Europos Sąjungos piliečių iniciatyva, kuri yra nauja 
priemonė, leisianti piliečiams daryti įtaką Europos Sąjungos teisėkūrai,

Esminės pastabos

1. ryžtingai remia geresnio reglamentavimo procesą, kurio tikslas yra didinti Europos 
Sąjungos teisės aktų skaidrumą, veiksmingumą ir suderinamumą sanglaudą; pabrėžia 
esminį Komisijos, kaip institucijos, turinčios teisėkūros iniciatyvą, vaidmenį rengiant 
aukštos kokybės pasiūlymus; įsipareigoja dėti visas pastangas, kad tie pasiūlymai būtų 
išnagrinėti taikant tinkamą teisėkūros procedūrą; taip pat pažymi didelę bendradarbiavimo 
su valstybėmis narėmis reikšmę siekiant užtikrinti tinkamą tų teisės aktų įgyvendinimą;

2. pažymi Komisijos dalyvavimą minėtame procese, išreikštą keliuose dokumentuose, be 
kita ko, Trečiojoje geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje strateginėje apžvalgoje, ir 
einamuosiuose jos veiksmuose; kartu yra įsitikinęs, kad apie programą vis dar nežino 
dauguma tų, kuriems ji skirta, ir ragina Komisiją aiškiau remti programą;

3. pritaria Tarybos 2009 m. gruodžio 4 d. išvadų 3 ir 15 punktuose išdėstytiems teiginiams 
dėl bendrosios atsakomybės už reguliavimo aplinkos gerinimo ir dėl visų tame procese 
dalyvaujančių institucijų ir asmenų atsakomybės už tai stiprinimo;

4. pažymi Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto bei Regionų komiteto dalyvavimą 
diskusijoje dėl reguliavimo aplinkos gerinimo ir administracinės naštos mažinimo ir tikisi 
vaisingo bendradarbiavimo šiose srityje;

5. mano, kad siekiant gerinti institucijų bendradarbiavimą toje plačioje srityje reikia 
parsvarstyti 2003 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros; atkreipia dėmesį į 
šiam dalykui taikytinus 2010 m. vasario 9 d. rezoliucijos dėl pamatinio susitarimo dėl 
Europos Parlamento ir Komisijos santykių punktus;

6. pabrėžia, kad vykstant teisės aktų paprastinimo procesui neturi būti mažinami dabartinėje 
teisės praktikoje taikomi standartai, todėl būtina to proceso sudedamoji dalis turi būti 
konsultacijos su visomis suinteresuotosiomis šalimis, tarp jų visuomeniniais partneriais;

7. su pasitenkinimu pažymi didesnį nacionalinių parlamentų įsitraukimą į Europos Sąjungos 
teisėkūros procesą, ypač tikrinant teisės aktų pasiūlymų atitiktį subsidiarumo principui; 
pabrėžia, kad nacionaliniai parlamentai privalo laikytis aštuonių dienų termino savo 
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nuomonei pateikti; atkreipia dėmesį į tai, kad iki šiol gauta gana mažai nacionalinių 
parlamentų nuomonių, nes 2007 ir 2008 m. iš jų tik septyni savo poziciją  pareikšdavo 
dažniau negu 10 kartų per metus;

8. su pasitenkinimu pritaria Komisijos veiksmams, kuriais siekiama užtikrinti tinkamus 
informacijos mainus su nacionaliniais parlamentais ir informuoti apie Komisijos veiklą 
Parlamentą bei Tarybą; be to, ragina nacionalinius parlamentus aiškiau atskirti nuomones, 
susijusias su subsidiarumo principu, nuo nuomonių, susijusių su Komisijos pasiūlymo 
esme;

Poveikio vertinimas

9. pabrėžia pagrindinę Komisijos atsakomybę už poveikio vertinimą; kartu įsipareigoja tęsti 
veiklą savo esminių pakeitimų, atliekamų Komisijos pasiūlymuose, poveikio vertinimo 
srityje;

10. mano, kad atsižvelgiant į ligšiolinę patirtį reikės persvarstyti Tarpinstitucinį bendrąjį 
požiūrį į poveikio vertinimą; atkreipia dėmesį į Komitetų pirmininkų sueigos darbo 
dokumento išvadą ta tema;

11. kartu primena Komisijai, kad visi nauji pasiūlymai turi būti vertinami atsižvelgiant į visą 
jų poveikio sritį, taikant integruoto požiūrio principą, pagal kurį vienu metu turi būti 
nagrinėjami padariniai ekonomikai, visuomenei ir aplinkai;

12. ypač pabrėžia būtinybę tinkamai išnagrinėti teisės aktų pasiūlymų padarinius visuomenei, 
be kita ko, jų poveikį Europos darbo rinkai ir visuomenės gyvenimo standartams;

13. pataria Komisijai atlikti visų pasiūlymų, kuriais mažinama administracinė našta, poveikio 
vertinimą, nes tai leis išnagrinėti galimą šalutinį tų pasiūlymų poveikį;

14. primena, kad siekdama atlikti objektyvų poveikio vertinimą Komisija turi nuolat rengti 
konsultacijas su visomis suinteresuotosiomis šalimis, tarp jų mažosiomis ir vidutinėmis 
įmonėmis; pažymi būtinybę geriau informuoti jas apie galimybes dalyvauti konsultacijose 
ir siūlo pailginti konsultacijoms skirtą aštuonių dienų terminą; siūlo, kad Komisija 
parengtų ir paskelbtų aiškų tais metais planuojamų poveikio vertinimų sąrašą, kad 
suinteresuotosios šalys galėtų tinkamai pasirengti konsultacijoms;

15. pabrėžia, kad poveikio vertinimų kokybė turi būti nuolat tikrinama; su pasitenkinimu 
pritaria Poveikio vertinimo reikalų tarybos nuomonei dėl bendrosios jų kokybės 
pagerėjimo; pažymi, kad taryba taiko griežtesnius vertinimo kriterijus; kartu mano, kad 
didelis poveikio vertinimų, kuriuos taryba iš pradžių atmetė, procentas (daugiau kaip 
30 %) rodo, kad atitinkamos Komisijos tarnybos turi toliau gerinti jų kokybę; be to, siūlo 
padidinti tarybos žmogiškuosius išteklius;

16. su pasitenkinimu pritaria naujoms Komisijos parengtoms poveikio vertinimo gairėms, 
ypač dėl to, kad į jas įtrauktas klausimų, susijusių su subsidiarumo ir proporcingumo 
principais, rinkinys; tikisi, kad naujosios gairės reikšmingai padės gerinti poveikio 
vertinimo procesą, taigi ir užtikrinti geresnę siūlomų teisės aktų kokybę;
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17. siūlo Komisijai patikslinti sąvoką smart regulation, pateikiamą politinėse Pirmininko 
J. M. Barroso gairėse, ypač dėl pastangų didinimo ex-post vertinimo srityje;

18. siūlo Komisijai sistemingai atlikti priimtų teisės aktų ex-post vertinimą, turint tikslą, be 
kita ko, pagal galimybes patikrinti savo numatomų pasiūlymų poveikio vertinimo 
veiksmingumą;

19. pažymi poveikio vertinimo sistemos tyrimo iniciatyvą, kurios ėmėsi Audito Rūmai, ir su 
susidomėjimu laukia tų veiksmų rezultatų;

Administracinės naštos mažinimas

20. pažymi Europos Sąjungos įmonių veiklos išlaidų mažinimo reikšmę sėkmingai jų veiklai 
sunkiomis ekonomikos sąlygomis ir kartu pažymi, kad mažinant įmonėms tenkančią 
administracinę naštą neturi būti sumažinti darbų saugos standartai;

21. su pasitenkinimu pritaria ligšiolinės Komisijos darbo rezultatams – jos parengtiems 
pasiūlymams, kuriuos patvirtinus bus galima administracinę naštą iki 2012 m. sumažinti 
net 33 %, o tai net 25% daugiau negu ankstesni mažinimo įsipareigojimai; pažymi, kad 
taip gali būti sutaupyta daugiau kaip 40 mlrd. EUR1;

22. ypač atkreipia dėmesį į pažangą, padarytą rengiant Komisijos pasiūlymus, turinčius 
didžiausią taupymo potencialą (pavyzdžiui, dėl to, kad labai mažoms įmonėms nebūtų 
taikomi Europos Sąjungos apskaitos reikalavimai, ir pakeistos direktyvos dėl PVM, kad 
sąskaitas faktūras būtų lengviau pateikti elektroniniu būdu); ragina valstybes nares 
konstruktyviai bendradarbiauti Taryboje ir tinkamai perkelti priimtus teisės aktus į 
nacionalinę teisę;

23. pažymi, kad orientacinė administracinės naštos matavimo programa pasirodė esanti 
naudinga, tačiau brangi priemonė; ragina Komisiją apsvarstyti alternatyvius 
administracinės naštos matavimo būdus, pavyzdžiui, konsultacijas su suinteresuotosiomis 
šalimis, nes tai leistų greitai pašalinti tokią naštą konkrečiais atvejais;

24. kartu pažymi, kad gana mažai pastabų pateikta specialiame interneto tinklalapyje (2008 m. 
– 148); mano, kad Komisija turi populiarinti galimybę įvairiems subjektams pareikšti apie 
pernelyg dideles administracines išlaidas, atsirandančias dėl Europos Sąjungos arba 
nacionalinių teisės aktų;

25. sutinka su Komisijos nuomone dėl to, kad elektroninės komunikacijos priemonės yra 
puikus įrankis administracinei naštai mažinti, ir ragina Komisiją įgyvendinti komunikato 
„e. Komisija 2006–2010 m.“ nuostatas ir 2010 m. strategiją, kurios tikslas – šiuolaikiška 
administracija Europoje;

26. ragina Komisiją toliau įgyvendinti administracinės naštos mažinimo sektoriuose planų 
nuostatas; įsipareigoja tinkamai išnagrinėti atitinkamus teisės aktų pasiūlymus;

27. pažymi teigiamą nepriklausomų partnerių aukšto lygio grupės administracinės naštos 
                                               
1 Žr. Administracinės naštos mažinimo ES veiksmų programa. Mažinimo sektoriuose planai ir 2009 m. veiksmai 
(COM(2009)0544), p. 6.
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mažinimo reikalams indėlį į tos naštos mažinimo programą, kurią įgyvendina Europos 
Komisija; siūlo pratęsti šios grupės įgaliojimus iki 2013 m., kad ji galėtų įvertinti 
administracinės naštos mažinimo programos įgyvendinimą Europos Sąjungos ir valstybių 
narių lygmeniu; kartu mano, kad grupę reikia išplėsti įtraukiant daugiau ekspertų iš kitų 
valstybių narių;

28. atkreipia dėmesį į tai, kad piliečiai negali atskirti administracinės naštos, kylančios iš 
Europos Sąjungos teisės aktų, nuo administracinės naštos, kuri atsiranda iš nacionalinių 
teisės aktų, ir kad nacionalinė administracinė našta prisideda prie neigiamo Europos 
Sąjungos įvaizdžio kūrimo;

29. atkreipia dėmesį į tai, kad siekiant užtikrinti administracinės naštos mažinimo programos 
sėkmę Komisijai būtina veiksmingai bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, kad būtų 
išvengta skirtingo aiškinimo ir vadinamojo teisės aktų „gerinimo“;

30. ragina valstybes nares nuosekliai įgyvendinti nustatytus nacionalinius administracinės 
naštos mažinimo tikslus; ragina nepriklausomų partnerių aukšto lygio grupę 
administracinės naštos mažinimo reikalams stebėti, kaip valstybės narės įgyvendina 
nacionalinius tikslus; be to, tikisi vaisingo bendradarbiavimo su nacionaliniais 
parlamentais šioje srityje;

Pastabos dėl institucijų ir procedūrų

31. vertina pastangas, kurias Komisija ligi šiol dėjo apibrėždama ir rengdama pasiūlymus dėl 
Europos Sąjungos teisės aktų supaprastinimo ir suvienodinimo; kartu primena, kad būtina 
išlaikyti gerą institucijų bendradarbiavimą šioje srityje, ypač tais atvejais, kai Komisija 
atmeta pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriuos laiko nereikalingais;

32. siūlo Komisijai toliau taikyti teisės aktų kodifikavimo tvarką ir pateikti 2009 m. numatytą 
ataskaitą, kurioje bus apžvelgti visos teisės aktų supaprastinimo programos laimėjimai1;

33. pabrėžia, kad galiojantys teisės aktai turi būti keičiami tik išdėstant juos nauja redakcija; 
kartu pripažįsta ir gerbia Komisijos teises teisėkūros procedūros srityje; 

34. primena, kad kitoms teisės aktų supaprastinimo iniciatyvoms turi būti taikoma įprastinė 
teisėkūros procedūra ir jai galiojantys terminai; kartu užtikrina, kad dės visas pastangas, 
kad Komisijos pasiūlymai būtų išnagrinėti per kuo trumpesnį terminą,

35. atkreipia dėmesį į aiškią Sutarties2 nuostatą, pagal kurią Parlamentas ir Taryba negali 
priimti teisės aktų, nenumatytų tai sričiai taikomose Sutarties nuostatose;

36. perspėja, kad neturi būti atsisakoma reikalingų teisės aktų leidybos savireguliavimo, 
bendrai vykdomo reguliavimo ar kitų ne teisinio pobūdžio priemonių tikslams; taip pat 
mano, kad kiekvienu atveju reikia atidžiai išnagrinėti tokio pasirinkimo padarinius, 
atsižvelgiant į Sutarties teisę ir atitinkamus tam tikrų institucijų vaidmenis;

37. kartu primena, kad privalomos teisinės galios neturinčios teisinės priemonės turi būti 
                                               
1 Žr. Trečioji reglamentavimo aplinkos paprastinimo strategijos pažangos ataskaita (COM(2009)0017), p. 5.
2  SESV 296 straipsnio 3 dalis.
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taikomos labai atsargiai, nepažeidžiant teisinio tikrumo ir galiojančių teisės aktų aiškumo 
principų; 

38. su pasitenkinimu pažymi, kad pagerėjo keitimasis informacija ir dokumentais, susijusiais 
su vykdomosiomis priemonėmis (komitologijos procedūra), be kita ko, geriau taikoma 
naujoji reguliavimo procedūra kartu su kontrolės procedūra; kartu tikisi, kad prie naujos 
sistemos, nustatytos Lisabonos sutartyje, bus pereita sklandžiai ir be vilkinimo;

39. be to, pažymi keletą institucinių pakeitimų, nustatytų Lisabonos sutartyje, kurie turės 
įtakos Europos Sąjungos teisėkūrai; ypač pažymi Europos piliečių iniciatyvos reikšmę ir 
palankiai vertina Komisijos parengtą Žaliąją knygą dėl Europos piliečių iniciatyvos.

40. siūlo Komisijai, atsižvelgiant į paskutines Parlamento rezoliucijas dėl Bendrijos teisės 
taikymo kontrolės, iki galo pasinaudoti Lisabonos sutarties 258 ir 260 straipsniuose jai 
suteikiamomis teisėmis, ypač tais atvejais, kai valstybės narės nėra pranešusios apie 
direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę priemones;

41. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai bei... .
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pranešimas dėl geresnės teisėkūros (angl. better law-making) Europos Sąjungoje apima labai 
daug dalykų. Gerinimo strategijos visumai reikia priskirti ne tik subsidiarumo ir 
proporcingumo principus, bet ir geresnį reglamentavimą (angl. better regulation) Europos 
lygmeniu. Tai programa, pradėta įgyvendinti pagal 2003 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl 
geresnės teisėkūros, dėl jos Parlamentas dviejų ankstesnių savo kadencijų laikotarpiu priėmė 
daug rezoliucijų. Į šią strategiją, be kita ko, įtrauktas teisės aktų pasiūlymų padarinių 
visuomenei, ekonomikai ir aplinkai prognozavimas, administracinės naštos mažinimas ir jau 
galiojančių teisės aktų supaprastinimas ir suvienodinimas.

Šis pranešimo projektas susijęs su 15-ąja ir 16-ąja Komisijos ataskaitomis dėl geresnės 
teisėkūros 2007 ir 2008 m., Trečiąja geresnio reglamentavimo Europos Sąjungoje strategine 
apžvalga (2009 m. sausio 28 d., kartu su priedais), 2009 m. spalio 22 d. Administracinės 
naštos mažinimo ES veiksmų programa, taip pat kitais įvairių institucijų priimtais 
dokumentais, įskaitant paskutines Parlamento rezoliucijas dėl geresnės teisėkūros ir Bendrijos 
teisės taikymo kontrolės.

Be to, šis pranešimas yra tinkama proga aptarti keletą esminių dalykų, susijusių su Lisabonos 
sutarties įsigaliojimu (2009 m. gruodžio 1 d.) ir turėsiančių įtakos teisėkūrai ateityje. 

Svarbiausi dalykai, aptariami šiame pranešimo projekte:

 Subsidiarumo ir proporcingumo principai
Šie principai yra pagrindiniai pirminės teisės reikalavimai, tad tinkamas jų taikymas turi 
padėti suformuoti tinkamą požiūrį į Europos teisę pagal piliečių lūkesčius. Kita vertus, 
remdamosi tais principais valstybės narės galės įgyvendinti nacionalinės teisės nuostatas 
bendradarbiaudamos įvairiais valdžios institucijų lygmenimis, taigi užtikrindamos ir 
didesnį teisinį tikrumą.
Lisabonos sutartyje iš esmės sustiprinamas nacionalinių parlamentų vaidmuo atsižvelgiant 
į subsidiarumo principą. Jau dabar Komisija nusiuntė parlamentams visus teisės aktų 
projektus, tačiau iki šiol vos keli parlamentai reguliariai teikia savo nuomones. 
Artimiausiu metu reikia paraginti nacionalinius parlamentus bendradarbiauti ir 
pasinaudoti naujomis galimybėmis.

 Poveikio vertinimas
Tai labai svarbi teisėkūros proceso dalis ir Parlamentas daug kartų atkreipė dėmesį į tai, 
kad Komisijos tarnybos turi rengti poveikio vertinimą itin sąžiningai. Komisija, 
atsakydama į Parlamento reikalavimus, 2006 m. įsteigė Poveikio vertinimo reikalų tarybą. 
Tai institucija, veikianti Komisijos viduje ir tiesiogiai pavaldi jos pirmininkui. Ši 
institucija tikrina poveikio vertinimų kokybę iki to teisės akto projekto pateikimo kaip 
oficialaus Komisijos teisės akto pasiūlymo. Iš tarybos ligšiolinės veiklos rezultatų matyti, 
kad būtina užtikrinti visišką jos nepriklausomumą ir atitinkamas darbo sąlygas. Šiuo metu 
tarybą sudaro 5 nariai (arba jų pavaduotojai), dirbantys padedant atitinkamai 15 etatinių 
darbuotojų, ir to nepakanka atsižvelgiant į tai, kad nuomonės pateikiamos dėl poveikio 
vertinimų, siunčiamų iš visų Komisijos generalinių direktoratų ir apimančių visas teisės 
sritis. Be kita ko, atsižvelgusi į Poveikio vertinimo reikalų tarybos nuomonę, Komisija 
2009 m. sausio mėn. priėmė naujas poveikio vertinimo rengimo gaires.
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Pranešėja mano, kad minėtų klausimų aptarimas šiame projekte yra pagrįstas, nors Teisės 
reikalų komitetas kartu rengia atskirą pranešimą apie poveikio vertinimo rengimą.

 Administracinės naštos mažinimas
Atsižvelgdama į siekiamą didelį tikslą – iki 2012 m. sumažinti administracines išlaidas, 
susijusias su Europos Sąjungos teisės aktais, 25 %, pranešėja aptarė ir jų matavimo 
metodiką bei Europos Sąjungos institucijų bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis 
mažinant tas išlaidas. Tad ypač svarbi turėtų būti informacija, kad pagal administracinių 
išlaidų matavimą, atliktą taikant orientacines vertes, įvertinta, jog 72 Europos Sąjungos 
teisės aktuose nustatytos 486 informavimo pareigos, dėl kurių valstybės narės turėjo 
priimti daugiau kaip 10 tūkst. įgyvendinamųjų aktų. Be to, laikoma, kad 32 % 
administracinės naštos, kylančios iš ES, atsirado dėl kai kurių valstybių narių sprendimų, 
viršijančių ES teisės aktų reikalavimus (pernelyg formalus įgyvendinimas), ir jų 
administracinės procedūros buvo neveiksmingos. Tai rodo, koks svarbus vaidmuo 
mažinant administracinę naštą tenka valstybėms narėms ir tai, kad Europos Sąjungos 
teisės aktų perkėlimas į nacionalinę teisę turi būti kontroliuojamas iš esmės ir 
veiksmingai.
Atsižvelgiant į tai, kad Komisija 2009 m. spalio mėn. parengė administracinės naštos 
mažinimo sektoriuose planus, reikėtų nustatyti poziciją dėl atskirų teisės aktų pasiūlymų. 
Be to, šiame projekte tinkamai įvertintas nepriklausomų partnerių aukšto lygio grupės 
administracinės naštos mažinimo reikalams vaidmuo; grupės pirmininkas Edmund Stoiber 
2009 m. lapkričio mėn. svečiavosi Teisės reikalų komitete. 

 Teisės aktų supaprastinimas ir suvienodinimas
Šiomis aplinkybėmis reikia išnagrinėti Komisijos Trečiąją reglamentavimo aplinkos 
paprastinimo strategijos pažangos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie 
konkrečius pasiūlymus ir Komisijos darbų grafikas. Parlamentas turi pabrėžti, kad remia 
to proceso strategiją ir bendruosius tikslus, nors Teisės reikalų komiteto patirtis, susijusi 
su teisės aktų naujinimu išdėstant juos nauja redakcija ir kodifikuojant, rodo, kad 
institucijų bendradarbiavimą galima pagerinti.

Praėjus šešeriems metams po to, kai buvo pasirašytas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės 
teisėkūros, jau galima daryti tam tikrus apibendrinimus ir mąstyti apie tai, kaip dar pagerinti 
tą bendradarbiavimą. Pranešėja nemano, kad jau šiame projekte būtinai reikėtų suformuluoti 
pasiūlymus dėl atitinkamų susitarimų pakeitimų (taip pat ir Tarpinstitucinio bendro požiūrio į 
poveikio vertinimą). Tačiau jame atkreipiamas dėmesys į esmines pastabas, pateiktas 
parlamentinės reformos darbo grupės galutinėje ataskaitoje ir šių metų vasario 9 d. 
rezoliucijoje dėl pamatinio susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių.

Be to, atsižvelgdama į įsigaliojusią Lisabonos sutartį, pranešėja ypač atkreipia dėmesį į 
Europos piliečių iniciatyvą, kuri suteiks galimybių piliečiams aktyviai dalyvauti Europos 
Sąjungos teisėkūros procese. Pranešėja ragina Komisiją kuo greičiau pateikti įgyvendinimo 
teisės aktų pasiūlymus, kurie padėtų iniciatyvą taikyti praktiškai. Reikėtų paminėti ir 
Lisabonos sutartyje nustatytą naują suskirstymą į derinimo ir įgyvendinimo priemones.


