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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl 18-osios ataskaitos dėl geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų 
taikymas (2010 m.)

(2011/2276(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1,

– atsižvelgdamas į 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį 
pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų2,

– atsižvelgdamas į 2011 m. spalio 27 d. bendrą Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų3,

– atsižvelgdamas į praktines priemones, skirtas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
294 straipsnio 4 daliai įgyvendinti pasiekus susitarimą per pirmąjį svarstymą, dėl kurių 
2011 m. liepos 22 d. susitarė kompetentingos Europos Parlamento ir Tarybos tarnybos,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl geresnės teisėkūros, 
subsidiarumo ir proporcingumo principų bei sumanaus reguliavimo4,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl 27-osios metinės Europos 
Sąjungos teisės taikymo stebėsenos ataskaitos5,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl nepriklausomo poveikio 
vertinimo užtikrinimo6,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl subsidiarumo ir proporcingumo (2010 m. 18-ąją 
ataskaitą dėl geresnės teisėkūros) (COM(2011) 0344),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „Mažosioms ir vidutinėms įmonėms tenkančios 
reglamentavimo naštos mažinimas. ES reglamentavimo sistemos pritaikymas labai mažų 
įmonių poreikiams“ (COM(2011) 0803),

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą „28-oji metinė ES teisės taikymo kontrolės ataskaita 
(2010 m.)“ (COM(2011) 0588),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Sumanus reguliavimas Europos Sąjungoje“ 
(COM(2010) 0543),

– atsižvelgdamas į 2011 m. gruodžio 5 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl poveikio 
                                               
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
2 OL C 369, 2011 12 17, p. 14.
3 OL C 369, 2011 12 17, p. 15.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0381.
5 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0377.
6 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0259.



PE488.052v01-00 4/8 PR\900958LT.doc

LT

vertinimo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. gegužės 30 d. Konkurencingumo tarybos išvadas dėl sumaniojo 
reguliavimo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų šalių 
grupės administracinei naštai mažinti parengtą ataskaitą „Europa gali pasiekti geresnių 
rezultatų. Ataskaita apie geriausią valstybių narių patirtį kuo paprasčiau įgyvendinant ES 
teisę“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Konstitucinių reikalų komiteto 
nuomonę (A7-0000/2012),

A. kadangi 2010 m. Europos Parlamentas gavo daugiau nei septynis kartus daugiau 
nacionalinių parlamentų pasiūlymų, kurie buvo pateikti kaip pagrįstos nuomonės;

B. kadangi sumanaus reguliavimo darbotvarkė yra mėginimas sutelkti pastangas siekiant 
užtikrinti geresnę teisėkūrą, supaprastinti ES teisės aktus ir sumažinti administracinę bei 
reguliavimo naštą, taip pat pradėti siekti gero faktais grindžiamu politikos formavimu 
pagrįsto valdymo, kur poveikio vertinimų ir ex post kontrolės vaidmuo yra labai svarbus;

C. kadangi dabartinėmis teisinėmis aplinkybėmis, kurios susiklostė patvirtinus Lisabonos 
sutartį, 2003 m. sudarytas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros tapo 
netinkamas, ypač turint omenyje nevienodą ES institucijų požiūrį į bendrų politinių 
pareiškimų dėl aiškinamųjų dokumentų tvirtinimą ir sekretoriato lygmeniu taikomas 
praktines priemones Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsniui įgyvendinti;

D. kadangi, rengiant teisėkūros procedūra priimamą aktą ir priėmus netinkamą sprendimą dėl 
deleguotųjų aktų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį ar 
įgyvendinimo aktų pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsnį tvirtinimo, 
kyla pavojus, kad Teisingumo Teismas gali jį panaikinti;

Bendrosios pastabos

1. pabrėžia visuotinę būtinybę užtikrinti, kad teisės aktai būtų aiškūs, paprasti, lengvai 
suprantami ir visiems prieinami;

2. pabrėžia, kad Europos Sąjungos institucijos, leisdamos teisės aktus, privalo laikytis 
subsidiarumo ir proporcingumo principų;

3. reiškia didelį susirūpinimą dėl Poveikio vertinimo valdybos nuomonės, kad Komisija savo 
poveikio vertinimuose neretai nepakankamai atsižvelgia į subsidiarumo ir proporcingumo 
principus; mano, jog siekiant užtikrinti šių principų laikymąsi labai svarbu, kad Komisija 
spręstų su bet kuriais šios srities trūkumais susijusius klausimus;

4. pakartoja savo ankstesnius raginimus persvarstyti 2003 m. sudarytą Tarpinstitucinį 
susitarimą dėl geresnės teisėkūros, siekiant atsižvelgti į patvirtinus Lisabonos sutartį 
susiklosčiusias naujas teisines aplinkybes, sutelkti dabartinės geriausios patirties 
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pavyzdžius ir atnaujinti šį susitarimą pagal sumanaus reguliavimo darbotvarkę; siūlo, 
atsižvelgiant į šias aplinkybes, susitarti dėl deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų atskyrimo 
tvarkos;

Nacionalinių parlamentų atliekama subsidiarumo kontrolė

5. pažymi, kad Poveikio vertinimo valdyba ir nemažai nacionalinių parlamentų, teikdami 
dokumentus pagal Lisabonos sutartimi įdiegtą subsidiarumo kontrolės sistemą, pateikė 
panašius kritinius vertinimus dėl subsidiarumo principo laikymosi; vis dėlto pažymi, kad 
2010 m. nepasiekta oficialių procedūrų pagal prie Sutarčių pridėtą Protokolą Nr. 2 
taikymo pradžios riba;

6. vis dėlto mano, kad dabartiniai Sutartyse nustatyti terminai, per kuriuos nacionaliniai 
parlamentai turi įvertinti, ar laikomasi subsidiarumo principo, dažnai yra per trumpi; siūlo 
Europos Parlamentui, Komisijai ir nacionalinių parlamentų atstovams išnagrinėti, kaip 
būtų galima sumažinti kliūtis, trukdančias nacionaliniams parlamentams įsitraukti į 
subsidiarumo kontrolės sistemą;

7. šiuo požiūriu palankiai vertina tai, kad pradėjo veikti pertvarkyta IPEX interneto svetainė, 
kuri gali paskatinti toliau tobulinti subsidiarumo kontrolės mechanizmo veikimą ir į jį 
įsitraukti;

Faktais grindžiamas politikos formavimas

8. pabrėžia sumanaus reguliavimo darbotvarkės ir naujų reguliavimo metodų kūrimo svarbą 
siekiant užtikrinti, kad ES teisės aktai atitiktų savo paskirtį ir padėtų veiksmingai spręsti 
su konkurencingumu ir ekonomikos augimu susijusius ateities uždavinius;

9. pabrėžia Parlamento įsipareigojimą vykdyti pagal sumanaus reguliavimo darbotvarkę 
prisiimtas pareigas ir skatina teisėkūros darbą atliekančius komitetus įprasta tvarka 
naudotis Parlamento Poveikio vertinimo direktorato paslaugomis; primena 2005 m. 
patvirtintame Tarpinstituciniame bendrame požiūryje į poveikio vertinimą Parlamento ir 
Tarybos prisiimtą įsipareigojimą prieš tvirtinant esminius pakeitimus atlikti poveikio 
vertinimus ir ragina komitetus įgyvendinant šį įsipareigojimą naudotis naujojo Poveikio 
vertinimo direktorato paslaugomis;

10. siūlo komitetams pirmą kartą keičiantis nuomonėmis prašyti Poveikio vertinimo 
direktorato – kurio veikla yra sistemingesnio požiūrio į poveikio vertinimus Parlamente 
dalis – parengti trumpą kiekvieno poveikio vertinimo santrauką; siūlo į šią santrauką 
įtraukti glaustą išvadą dėl poveikio vertinimo kokybės, trumpas pastabas apie svarbiausias 
išvadas ir apie Komisijos neįtrauktas analizės sritis; mano, kad tai labai pagerintų 
Parlamento atliekamą teisės aktų projektų tikrinimo procedūrą;

11. mano, jog svarbu užtikrinti, kad Poveikio vertinimo direktorato taikomi metodai būtų 
palyginami ir suderinti su Komisijos patvirtintu metodu, ir ragina Parlamentą ir Komisiją 
visapusiškai bendradarbiauti šiuo klausimu;

12. primena 2003 m. sudarytą Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir ragina 
Tarybą laikantis šiuo susitarimu prisiimtų įsipareigojimų baigti kurti mechanizmą, skirtą 
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poveikio vertinimams nedelsiant atlikti;

13. ragina Komisiją toliau tobulinti savo požiūrį į poveikio vertinimus, stiprinti savo vaidmenį 
Poveikio vertinimo valdyboje ir visų pirma baigti rengti ir pateikti pasiūlymus dėl 
teisėkūros procedūra priimamų aktų, jeigu valdyba jiems pritarė pareikšdama palankią 
nuomonę;

Reguliavimo naštos mažinimas

14. palankiai vertina Komisijos komunikatą dėl mažosioms ir vidutinėms įmonėms tenkančios 
reguliavimo naštos mažinimo; mano, jog svarbu, kad Komisija, rengdama teisės aktus, 
laikytųsi principo „Visų pirma galvokime apie mažuosius“, ir džiaugiasi jos parodytu 
įsipareigojimu ir pasiryžimu neapsiriboti dabartiniais metodais ir nustatyti mažesnėms 
įmonėms taikytiną paprastesnę tvarką ir išimtis;

15. primena savo poziciją reguliavimo išimčių klausimu ir primygtinai ragina Komisiją 
išplėsti išimčių taikymo sritį ir jas taikyti MVĮ tais atvejais, kai reguliavimo nuostatos 
MVĮ daro neproporcingai didelį poveikį ir kai nėra pagrįstos priežasties, dėl kurios šias 
įmones būtų galima įtraukti į teisės aktų taikymo sritį;

16. vis dėlto primena Komisijai, kad panaikinus prievolę įrodyti savaime neturėtų būti 
tvirtinami sudėtingesni teisės aktai, parengti neatsižvelgiant į MVĮ poreikius; ragina 
Komisiją visais įmanomais atvejais siekti supaprastinti teisės aktus ir toliau rengti bei 
teikti pasiūlymus, su kuriais MVĮ galėtų susipažinti ir juos lengvai įgyvendinti ir kuriais 
būtų vadovaujamasi kaip teisės aktų rengimo principais net ir galimais išimčių taikymo 
atvejais;

17. pabrėžia, kad Komisija turi užtikrinti nuoseklų sustiprinto MVĮ tyrimo taikymą visuose 
savo direktoratuose, ir ragina valstybes nares įtraukti panašius aspektus į nacionalinius 
sprendimų priėmimo procesus;

18. palankiai vertina Komisijos pasiūlytą specialiai pritaikytą požiūrį į teisės aktus; ragina 
apsvarstyti galimybes ateityje persvarstant galiojančius teisės aktus taikyti specialiai 
pritaikytą požiūrį;

Tolesni tyrimai, ex post kontrolė ir politikos formavimo ciklo grįžtamoji informacija

19. palankiai vertina tai, kad Komisija patvirtino Parlamento rekomendaciją dėl su 
įgyvendinimu susijusios informacijos skelbimo ir taip sprendžia vadinamojo teisės aktų 
gerinimo (angl. gold-plating) problemą; primena Komisijai ir Tarybai, kad, siekiant 
užtikrinti esamų ir būsimų naštos mažinimo programų veiksmingumą, Komisija ir 
valstybės narės turi aktyviai bendradarbiauti, kad būtų išvengta teisės aktų aiškinimo ir 
įgyvendinimo neatitikčių;

20. mano, kad pasiūlymai sudaryti vadinamąjį Europos Sąjungos institucijų, trukdančių 
supaprastinti teisės aktus, gėdos sąrašą pateikti turint gerų ketinimų; vis dėlto mano, kad 
užtikrinus dalykiškesnį dalyvavimą parengiamajame teisėkūros proceso etape su 
atitinkamais suinteresuotaisiais subjektais bei institucijomis ir kartu laikantis bendrų 
įsipareigojimų supaprastinti teisės aktus ir įgyvendinti sumanaus reguliavimo darbotvarkę 
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toks viešumas taptų nereikalingas; nepaisydamas to, siūlo viešai įvardyti labiausiai į 
vadinamąjį direktyvų gerinimo procesą įsitraukusias valstybes nares, taip pat valstybes 
nares, kurios labiausiai vėluoja perkelti ES teisės aktus į nacionalinę teisę ar juos perkelia 
nepakankamai;

21. primena savo ankstesnius pareiškimus dėl būtinybės išsamiai persvarstyti konsultavimosi 
procedūrą (tai padaryti įsipareigojo Komisija) ir tikisi, kad Komisija iki 2012 m. pabaigos 
patvirtins Parlamento pateiktas rekomendacijas šiais klausimais;

Tęstinumo ir budrumo užtikrinimas

22. pabrėžia šių priemonių svarbą, nes jos yra svarbiausia atkurto ekonomikos augimo 
Europos Sąjungoje užtikrinimo dalis; atsižvelgdamas į tai, primena savo rezoliuciją dėl 
sumanaus reguliavimo ir ragina Komisiją teikti pasiūlymus dėl reguliavimo žalos 
atlyginimo, kuriais prieš pateikiant naujus teisės aktus, dėl kurių taikymo būtų patirta 
išlaidų, būtų reikalaujama nustatyti atitinkamą kompensaciją už šias išlaidas; be to, 
primena, kad palankiai vertina sumanymą išplėsti Administracinės naštos mažinimo 
programos taikymo sritį, ir primygtinai ragina Komisiją į savo 2013 m. darbo programą 
įtraukti su būtinybe mažinti bendrą reguliavimo naštą susijusių klausimų sprendimo 
programą;

o

o     o

23. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Sumanaus reguliavimo darbotvarkė yra mėginimas sutelkti pastangas siekiant užtikrinti 
geresnę teisėkūrą, supaprastinti ES teisės aktus ir sumažinti administracinę ir reguliavimo 
naštą. Ši darbotvarkė – tai Europos institucijoms suteikta nauja galimybė visapusiškai 
įgyvendinti gerą valdymą, paremtą faktais grindžiamu politikos formavimu, kur poveikio 
vertinimų ir ex post kontrolės vaidmuo yra labai svarbus. Komisijos komunikate dėl sumanaus 
reguliavimo išaiškintos 2007 m. pavasarį vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime 
Europos Vadovų Tarybai pirmininkavusios valstybės narės pateiktos išvados dėl atnaujintos 
Lisabonos ekonomikos augimo ir darbo vietų kūrimo strategijos ir Komisijos Pirmininko 
J. M. Barroso Politikos gairės kitos kadencijos Komisijai, kuriose pasiūlyta Lisabonos 
strategiją paversti strategija „Europa 2020“, ir pabrėžta konkurencingumo bei administracinės 
naštos mažinimo pasitelkiant sumanų reguliavimą siekiant užtikrinti, kad rinkos veiktų 
žmonių labui, svarba.

Dabar Parlamentas kartu su kitomis Europos Sąjungos institucijomis ir valstybėmis narėmis 
turi atlikti savo pareigą ir užtikrinti, kad būtų išsaugotas įgytas pagreitis ir kad visose 
susijusiose srityse būtų imamasi aktyvesnių veiksmų. Visų pirma labai reikia atnaujinti 
2003 m. sudarytą Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir jį pritaikyti prie 
patvirtinus Lisabonos sutartį susiklosčiusių naujų teisinių aplinkybių, pvz., atitikties lentelių, 
praktinių teisėkūros procedūrų aspektų ir deleguotųjų bei įgyvendinimo aktų atskyrimo 
srityse. Taip pat reikia imtis veiksmų nacionalinių parlamentų vykdomos subsidiarumo 
principo laikymosi kontrolės ir Parlamento bei Tarybos atliekamų poveikio vertinimų srityse. 
Galiausiai reikia atitinkamai ištirti priimtų teisės aktų veikimą, ypač siekiant gauti grįžtamąją 
informaciją, kuria reikėtų naudotis ne tik tobulintiniems teisės aktams iš dalies pakeisti, bet ir 
siekiant kovoti su vadinamojo teisės aktų gerinimo (angl. gold-plating) praktika, kai 
nacionaliniu lygmeniu nustatomi papildomi į direktyvą neįtraukti reikalavimai, taip piliečiams 
ir įmonėms užkraunant papildomą nereikalingą naštą.

2012 m. antrąjį pusmetį Komisija yra numačiusi paskelbti sumanaus reguliavimo 
darbotvarkės įgyvendinimo pažangos ataskaitą. Parlamentas turėtų užtikrinti, kad jis ir toliau 
atidžiai stebės trūkumų nustatymo procesą ir siūlys šios srities patobulinimus.


