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PR_COD_1am

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, 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))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą (COM(2010)0083),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto, Biudžeto 
komiteto, Vystymosi komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Tarptautinės 
prekybos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Regioninės plėtros komiteto, Žemės 
ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Žuvininkystės komiteto, Kultūros ir švietimo komiteto ir 
Konstitucinių reikalų komiteto nuomones (A7-0000/2010),

1. priima toliau pateiktą poziciją per pirmąjį svarstymą;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

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) 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, t. y. nagrinėjimo procedūra 
galėtų būti taikoma tik tuo atveju, kai 
tenkinami šie kriterijai.
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Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslintas kriterijų, kuriais remiantis pasirenkama patariamoji arba 
nagrinėjimo procedūra, pobūdis.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) Europos Parlamentas ir Taryba gali 
bet kuriuo metu pranešti Komisijai, kad, 
jų nuomone, įgyvendinimo akto projektas 
viršija pagrindiniame teisės akte 
numatytus įgyvendinimo įgaliojimus. Šiuo 
atveju Komisija turėtų peržiūrėti minėtąjį 
priemonės projektą ir informuoti Europos 
Parlamentą ir Tarybą apie veiksmus, 
kurių ji ketina imtis, ir apie tų veiksmų 
motyvus.

Or. en

Pagrindimas

Teisė tikrinti, kuri buvo anksčiau numatyta pagal Komitologijos sprendimo 8 straipsnį, būtina 
abiems teisės aktų leidybos institucijoms, kad jos galėtų kuo anksčiau informuoti Komisiją, jei 
įgyvendinimo akto projektas, jų nuomone, viršija pagrindiniame teisės akte numatytus 
įgyvendinimo įgaliojimus. 

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Sprendimas 1999/468/EB turėtų būti 
panaikintas. Siekiant užtikrinti perėjimą 
nuo Sprendime 1999/468/EB nustatytos 
tvarkos prie šiame reglamente nustatytos 
tvarkos, bet kuri galiojančių teisės aktų
nuoroda į tame sprendime numatytas 

(14) Sprendimas 1999/468/EB turėtų būti 
panaikintas, o galiojančiuose 
pagrindiniuose teisės aktuose pateikiamos 
nuorodos į šiame sprendime nurodytas 
procedūras turėtų būti kuo skubiau ir bet
kuriuo atveju ne vėliau kaip iki 2012 m. 
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procedūras, išskyrus jo 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu, turėtų būti suprantama kaip 
nuoroda į atitinkamas šiame reglamente 
numatytas procedūras. Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnio poveikis turėtų 
būti išlaikytas galiojančiuose 
pagrindiniuose teisės aktuose, kuriuose 
pateikiama nuoroda į tą straipsnį.

gruodžio 31 d. pritaikytos prie Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 
straipsniuose nustatytų naujų taisyklių, 
susijusių su įgaliojimų delegavimu ir 
įgyvendinimo įgaliojimais. Iki tol, kol šie 
aktai bus pritaikyti, siekiant užtikrinti 
perėjimą nuo Sprendime 1999/468/EB 
nustatytos tvarkos prie šiame reglamente 
nustatytos tvarkos, turėtų būti laikinai 
taikomos šiame reglamente nurodytos 
procedūros, kai galiojančiuose teisės 
aktuose pateikiama nuoroda į tame 
sprendime numatytas procedūras, išskyrus 
jo 5a straipsnyje numatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, kuri turėtų būti ir 
toliau laikinai taikoma.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad pasiūlymo 10 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio 
tvarka tėra techninio pobūdžio sprendimas, kuri neprieštarauja būtinybei pritaikyti teisyną 
kiekvienu konkrečiu atveju.   

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Minėtasis pritaikymas visų pirma 
turėtų būti vykdomas tose politikos srityse, 
kurios nebuvo reglamentuojamos pagal 
Europos bendrijos steigimo sutarties 
251 straipsnį ir kurioms dabar taikoma 
įprasta teisėkūros procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Pritaikymas prie nuostatų, susijusių su deleguotaisiais ir įgyvendinimo aktais, visų pirma 
turėtų būti vykdomas tose politikos srityse, kurioms nebuvo taikoma bendro sprendimo 
procedūra ir kurioms dabar taikoma įprasta teisėkūros procedūra.
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Pakeitimas 5

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) 
numatoma, kad būtinos vienodos 
įgyvendinimo sąlygos, ir reikalaujama, kad 
valstybės narės kontroliuotų, kaip Komisija 
priima įgyvendinimo aktus.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje turėtų būti aiškiai nurodoma, kad SESV sutarties 291 straipsnyje 
Parlamentui ir Tarybai paliekama veiksmų laisvė nustatyti, kokiais atvejais būtinos vienodos 
teisės aktų, priimtų pagal įprastą teisėkūros procedūrą, įgyvendinimo sąlygos, taigi kokiu 
atveju būtina perduoti įgyvendinimo įgaliojimus Komisijai, taip pat nuspręsti, kokiu būdu 
valstybės narės turėtų kontroliuoti, kaip vykdomi šie įgyvendinimo įgaliojimai.     

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jeigu nuomonė nepareiškiama, Komisija 
nepriima priemonių projekto. Pirmininkas 
gali pateikti priemonių projektą tolesniam 
komiteto svarstymui arba pateikti 
komitetui iš dalies pakeistą priemonių 
projekto versiją.

Or. en

Pagrindimas

Įgyvendinimo priemonės pagal nagrinėjimo procedūrą gali būti patvirtintos tik tuo atveju, jei 
yra aiškus komiteto pritarimas.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalies c ir e punktuose nurodytus 
dokumentus Komisija oficialiai perduoda 
Europos Parlamentui ir Tarybai tuo pat 
metu, kaip ir komiteto nariams.

Or. en

Pagrindimas

Komitetui pateiktas priemonių projektas, įskaitant bet kokias vėlesnes versijas su pakeitimais, 
taip pat galutinis priemonių projektas turėtų būti ne tik prieinami teisės aktų leidėjui, bet apie 
juos turėtų būti aktyviai pranešama, kai tik jie parengiami.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Europos Parlamentas ir Taryba gali 
bet kuriuo metu pranešti Komisijai, kad, 
jų nuomone, įgyvendinimo akto projektas 
viršija pagrindiniame teisės akte 
numatytus įgyvendinimo įgaliojimus. Šiuo 
atveju Komisija peržiūri minėtąjį 
priemonės projektą ir informuoja 
Europos Parlamentą ir Tarybą apie 
veiksmus, kurių ji ketina imtis, ir apie tų 
veiksmų motyvus.

Or. en

Pagrindimas

Teisė tikrinti, kuri buvo anksčiau numatyta pagal Komitologijos sprendimo 8 straipsnį, būtina 
abiems teisės aktų leidybos institucijoms, kad jos galėtų kuo anksčiau informuoti Komisiją, jei 
įgyvendinimo akto projektas, jų nuomone, viršija pagrindiniame teisės akte numatytus 
įgyvendinimo įgaliojimus. 
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiojančių teisės aktų pritaikymas
Ne vėliau kaip iki 2012 m. gruodžio 31 d. 
Komisija peržiūri pagrindinius teisės 
aktus, kurie buvo priimti prieš įsigaliojant 
šiame reglamentui, siekdama pritaikyti 
juos prie Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 ir 291 straipsniuose nustatytų 
naujų taisyklių, susijusių su įgaliojimų 
delegavimu ir įgyvendinimo įgaliojimais. 
Komisija reguliariai pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pažangos, 
pasiektos atliekant šią peržiūrą, 
ataskaitas. Prireikus, kartu su šiomis 
ataskaitomis pateikiami atitinkami 
teisėkūros pasiūlymai. Minėtasis 
pritaikymas visų pirma vykdomas tose 
politikos srityse, kurios nebuvo 
reglamentuojamos pagal Europos 
bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnį 
ir kurioms dabar taikoma įprasta 
teisėkūros procedūra.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad pasiūlymo 10 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio 
tvarka tėra techninio pobūdžio sprendimas, kuri neprieštarauja būtinybei pritaikyti teisyną 
kiekvienu konkrečiu atveju. Pritaikymas prie nuostatų, susijusių su deleguotaisiais ir 
įgyvendinimo aktais, visų pirma turėtų būti vykdomas tose politikos srityse, kurioms nebuvo 
taikoma bendro sprendimo procedūra ir kurioms dabar taikoma įprasta teisėkūros procedūra.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiojančių pagrindinių teisės aktų 
pritaikymas

Pereinamojo laikotarpio priemonės, 
taikomos galiojantiems pagrindiniams 
teisės aktams

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad pasiūlymo 10 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio 
tvarka tėra techninio pobūdžio sprendimas, kuri neprieštarauja būtinybei pritaikyti teisyną 
kiekvienu konkrečiu atveju.   

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagrindiniuose teisės aktuose, 
priimtuose iki įsigaliojant šiam 
reglamentui, numatyta, kad Komisija 
vykdo įgyvendinimo įgaliojimus pagal 
Sprendimą 1999/468/EB, taikomos šios 
taisyklės: 

Iki tol, kol pagal 9a straipsnį bus 
pritaikyti pagrindiniai teisės aktai, priimti
iki įsigaliojant šiam reglamentui, jei šiuose 
aktuose numatyta, kad Komisija vykdo 
įgyvendinimo įgaliojimus pagal Sprendimą 
1999/468/EB, taikomos šios taisyklės:

a) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
3 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 4 straipsnį;

a) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 
3 straipsnį, taikoma šio reglamento 
4 straipsnyje nurodyta patariamoji 
procedūra;

b) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 
5 straipsnius laikomos nuorodomis į šio 
reglamento 5 straipsnį;

b) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 
5 straipsnius, taikoma šio reglamento 
5 straipsnyje nurodyta nagrinėjimo 
procedūra;

c) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 
6 straipsnį laikomos nuorodomis į šio 

c) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 
6 straipsnį, taikomas šio reglamento 
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reglamento 6 straipsnį; 6 straipsnis;

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

d) jei pagrindiniame teisės akte daroma 
nuoroda į Sprendimo 1999/468/EB 7 ir 
8 straipsnius, taikomas šio reglamento 
8 straipsnis. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad pasiūlymo 10 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio 
tvarka tėra techninio pobūdžio sprendimas, kuri neprieštarauja būtinybei pritaikyti teisyną 
kiekvienu konkrečiu atveju.   

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
 10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šio reglamento 3 ir 7 straipsniai taikomi 
visiems dabartiniams komitetams.

Šio reglamento 3 ir 7 straipsniai 
1 straipsnyje nurodytais tikslais taikomi 
visiems dabartiniams komitetams.

Or. en 

Pagrindimas

Turėtų būti patikslinta, kad pasiūlymo 10 straipsnyje numatyta pereinamojo laikotarpio 
tvarka tėra techninio pobūdžio sprendimas, kuri neprieštarauja būtinybei pritaikyti teisyną 
kiekvienu konkrečiu atveju.   
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo numatomas naujas skirstymas į deleguotuosius aktus 
(SESV sutarties 290 straipsnis) ir įgyvendinimo aktus (SESV sutarties 291 straipsnis). 
Pirmiesiems norminamojo pobūdžio aktams taikoma Sąjungos teisės aktų leidėjo kiekvienu 
atskiru atveju nustatyta kontrolė. 2010 m. gegužės 5 d. Parlamentas priėmė rezoliuciją šiuo 
klausimu (teisėkūros įgaliojimų delegavimas)1. Sutartyje šis delegavimas laikomas išimtimi, 
kadangi valstybės narės paprastai atsakingos už tai, kad būtų imtasi visų nacionalinės teisės 
priemonių, būtinų teisiškai privalomiems Sąjungos teisės aktams įgyvendinti. Pagal šią išimtį 
numatyta, kad tais atvejais, kai Sąjungos teisės aktai turi būti įgyvendinti vienodomis 
sąlygomis, šiais aktais suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai2 ir taikomi valstybių 
narių vykdomos kontrolės mechanizmai.3 Taikant įprastą teisėkūros procedūrą, Parlamentas 
dabar taip pat atsakingas už šių kontrolės mechanizmų nustatymą.4

Pranešėjas iš esmės pritaria pasiūlymui ir šiame pranešimo projekte atkreipia dėmesį į keletą 
aspektų, kurie, jo nuomone, itin svarbūs Parlamentui ir į kuriuos turėtų būti atsižvelgta  teisės 
akte. 

Pirma, turėtų būti patikslinta, kad 10 straipsnyje Komisijos pasiūlytas automatiškas dabartinių 
komitologijos procedūrų pritaikymas tėra pereinamojo laikotarpio priemonė ir kad šia 
nuostata neužkertamas kelias būsimam teisėkūros procedūrų pritaikymui atsižvelgiant į 
kiekvieną atskirą atvejį. Praktiniais sumetimais ir norint užtikrinti teisinį tikrumą šis 
pritaikymas turėtų būti vykdomas tam tikru laikotarpiu, taip parodant visų susijusių institucijų 
pasiryžimą praktiškai įgyvendinti Sąjungos teisės sistemos pakeitimus, numatytus pagal 
Lisabonos sutartį (žr. 3, 4, 9 , 10 ir 11 pakeitimus).

Antra, pranešėjas mano, kad itin svarbi nuostata dėl informacijos teikimo Parlamentui ir 
Tarybai. Kadangi Parlamentas ir Taryba yra teisės aktų leidybos institucijos, kurios visų 
pirma nusprendžia, ar turi būti naudojamasi deleguotaisiais ir (arba) įgyvendinimo aktais, ir 
kurios nustato abiem atvejais taikomas kontrolės priemones (minėtajame pasiūlyme taikomas 
įgyvendinimo aktams), Komisija joms turi pateikti informaciją apie tai, kaip ji naudojasi 
įgyvendinimo įgaliojimais. Taigi, įgyvendinimo aktų projektai (įskaitant vėlesnius projektus, 
kai iš dalies pakeičiamas pirmasis projektas) turėtų būti aktyviai perduodami Parlamentui ir 
Tarybai (žr. 7 pakeitimą). Tokiu būdu teisės aktų leidybos institucijos turėtų galimybę 
reaguoti kuo anksčiau, kai jos mano, kad įgyvendinimo priemonių projektas viršija 
pagrindiniame akte Komisijai suteiktus įgaliojimus. Tokiu atveju Komisija turėtų būti 
įpareigota informuoti teisės aktų leidėją apie veiksmus, kurių ji ketina imtis, atsižvelgdama į 
šias Parlamento arba Tarybos pastabas, ir nurodyti motyvus, kuriais ji grindžia savo veiksmus 
(žr. 2 ir 8 pakeitimus).

Trečia, pranešėjas norėtų patikslinti kriterijų, kuriais vadovaujantis pasirenkama nagrinėjimo 
arba patariamoji procedūra, privalomą pobūdį teisės aktų leidėjui (žr. 1 pakeitimą). 
                                               
1 P6_TA-PROV (2010) 0127, A6-0110/2010.
2 Tam tikrais išimtiniais atvejais (ES sutarties 24 ir 26 straipsniai) šie įgaliojimai gali būti suteikiami Tarybai.
3 SESV sutarties 291 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys.
4 SESV 291 straipsnio 3 dalis.
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Pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į konkrečią Sutartyje pateikiamą formuluotė ir į teisės aktų 
leidėjo galimybę nuspręsti, ar tenkinamos Sutartyje numatytos sąlygos. Be to, reglamente 
turėtų būti pripažįstama, kad tam tikri įgyvendinimo aktai gali būti neprivalomojo pobūdžio 
(žr. 5 pakeitimą).

Galiausiai, pranešimo projekte sprendžiamas klausimas dėl poveikio Komisijos veiksmams 
tuo atveju, kai komitetas nepriima nuomonės (žr. 6 pakeitimą).


