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PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl tolesnių veiksmų dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės
(2012/2323(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 ir 291 straipsnius,

– atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 
Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai1,

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2011 m. kovo 3 d. patvirtintą Bendrą susitarimą dėl 
deleguotųjų aktų,

– atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos 
santykių2, ypač į jo 15 punktą ir I priedą,

– atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo 2012 m. rugsėjo 5 d. sprendimą byloje C-355/10 
Parlamentas prieš Tarybą (dar nepaskelbta) ir nagrinėjamą bylą C-427/12 Komisija prieš 
Europos Parlamentą ir Europos Sąjungos Tarybą,

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl teisėkūros įgaliojimų 
delegavimo3,

– atsižvelgdamas į Parlamento pirmininko 2013 m. vasario 8 d. laišką Tarybos pirmininkui 
dėl pažangos stokos Taryboje,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, Ekonomikos ir 
pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto, 
Transporto ir turizmo komiteto, Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto, Žuvininkystės 
komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones 
(A7-0000/2013),

A. kadangi Lisabonos sutartyje numatyta, kad Parlamentas ir Taryba (toliau – teisės aktų 
leidėjas) teisėkūros procedūra priimamu aktu (toliau –pagrindinis aktas) gali deleguoti dalį 
savo įgaliojimų Komisijai; kadangi delegavimas yra sudėtingas veiksmas, kuriuo 
Komisijai pavedama vykdyti įgaliojimus, kurie yra neatsiejama teisės akto leidėjo 
vaidmens dalis ; kadangi išeities taškas nagrinėjant įgaliojimų delegavimo klausimą 
atitinkamai visada turi būti teisės aktų leidėjo laisvė; kadangi remiantis nusistovėjusia 
teismo praktika su reglamentuojamu dalyku susijusias esmines taisykles tvirtina tik teisės 

                                               
1 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.
2 OL L 304, 2010 11 20, p. 47.
3 OL C 81 E, 2011 3 15, p. 6.
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aktų leidėjas; kadangi atsižvelgiant į tai deleguotieji įgaliojimai apsiriboja tik teisėkūros 
procedūra priimto akto papildymu neesminiais elementais ar neesminių jo dalių keitimu; 
kadangi taip priimti Komisijos deleguotieji aktai bus visuotinai taikomi ne teisėkūros 
procedūra priimti aktai; kadangi pagrindiniame akte turi būti aiškiai apibrėžtas įgaliojimų 
delegavimo tikslas, turinys, taikymo sritis bei trukmė ir nustatytos delegavimo sąlygos;

B. kadangi Parlamentas, Taryba ir Komisija, norėdami nustatyti praktinę tvarką ir suderintus 
paaiškinimus bei prioritetus, taikomus teisėkūros įgaliojimų delegavimui pagal SESV 
290 straipsnį, sutarė dėl Bendro susitarimo dėl deleguotųjų aktų, kuriuo siekiama 
užtikrinti sklandų deleguotųjų įgaliojimų vykdymą ir veiksmingą Europos Parlamento ir 
Tarybos kontrolę, kaip naudojamasi šiais įgaliojimais;

C. kadangi pagal Sutartis numatyta, kad valstybės narės priima visas reikiamas nacionalinės 
teisės priemones teisiškai privalomiems Sąjungos aktams įgyvendinti; kadangi tais 
atvejais, kai būtina, kad teisiškai privalomi Sąjungos aktai būtų įgyvendinami vienodomis 
sąlygomis, šiuose aktuose Komisijai (ir tam tikrais išimtiniais atvejais Tarybai) suteikiami 
įgyvendinimo įgaliojimai, kaip nustatyta SESV 291 straipsnyje; kadangi tais atvejais, kai 
pagrindiniame akte reikalaujama, kad Komisijos priimamiems įgyvendinimo aktams būtų 
taikoma valstybių narių kontrolė, įgyvendinimo įgaliojimai Komisijai tuo aktu suteikiami 
laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011; kadangi pagrindinis Komisijos įsipareigojimas, 
kurį ji prisiėmė prie šio reglamento pridėtame pareiškime, buvo įsipareigojimas skubiai 
pritaikyti acquis prie naujosios deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų sistemos; šis derinimas 
turėjo būti užbaigtas iki šios kadencijos pabaigos, įskaitant pagrindinius aktus, kuriuose 
pateikiama nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu; 

D. kadangi teisės aktų leidėjas kiekvienu atskiru atveju nusprendžia, kokio išsamumo lygio 
bus kiekvienas teisėkūros procedūra priimamas aktas, ir atitinkamai dėl to, ar Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, taip pat dėl to, ar reikės 
suteikti įgaliojimų siekiant užtikrinti vienodas teisėkūros procedūra priimto akto 
įgyvendinimo sąlygas; kadangi suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius ir įgyvendinimo 
aktus niekada nėra privaloma; kadangi vis dėlto reikėtų atsižvelgti į galimybę suteikti 
tokius įgaliojimus, kai būtina užtikrinti lankstumą ir veiksmingumą, jei to neįmanoma 
pasiekti taikant įprastą teisėkūros procedūrą; kadangi sprendimas, ar turėtų būti suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius, ar įgyvendinimo aktus, turi būti paremtas objektyviais 
veiksniais, kuriais remiantis priimtą sprendimą galima būtų patikrinti teismine tvarka;

E. kadangi per teisėkūros procesą vykstant deryboms dėl daugelio dokumentų paaiškėjo, kad 
tam tikrais klausimais institucijos skirtingai aiškina nuostatas; kadangi pagal Darbo 
tvarkos taisyklių 37a straipsnį Parlamento komitetai, nagrinėdami pasiūlymą, kuriame 
numatyta, kad bus priimami deleguotieji aktai, gali prašyti Teisės reikalų komiteto pateikti 
savo nuomonę; kadangi Pirmininkų sueiga 2012 m. sausio 13 d. patvirtino bendrą 
poziciją, o 2012 m. balandžio 19 d. – horizontalųjų metodą, kurių turi laikytis atskiri 
komitetai, siekdami suderinti skirtingas nuomones; kadangi šią bendrą poziciją 
Parlamentas turėtų papildyti, t. y. nustatyti savus SESV 290 ir 291 straipsnių taikymo 
kriterijus ir siekti susitarti dėl tokių kriterijų su Taryba ir Komisija;

1. mano, kad Parlamentas, taikydamas SESV 290 ir 291 straipsnius, turėtų laikytis šių 
kriterijų:



PR\936496LT.doc 5/9 PE510.803v01-00

LT

 sprendimas dėl to, ar priemonė bus privalomos ar neprivalomos galios, turi būti priimtas 
atsižvelgiant į tos priemonės pobūdį ir turinį; pagal SESV 290 straipsnį gali būti 
suteikiami įgaliojimai priimti tik teisiškai privalomas priemones;

 teisėkūros procedūra priimtus aktus Komisija gali iš dalies keisti tik priimdama 
deleguotuosius aktus. Tai apima dalinį priedų keitimą, nes priedai yra neatskiriama 
teisėkūros procedūra priimto akto dalis. Priedai negali būti pridedami arba išbraukiami 
siekiant numatyti galimybę priimti deleguotuosius aktus arba išvengti jų naudojimo. Jei 
teisės aktų leidėjas mano, kad tam tikras tekstas turėtų būti neatsiejama pagrindinio akto 
dalis, jis gali įtraukti šį tekstą į priedą;

 tvirtinant priemones, kuriomis siekiama išsamiau apibrėžti tikslų įpareigojimų, išdėstytų 
teisėkūros procedūra priimtame akte, turinį, pagrindinis aktas papildomas neesminiais 
elementais; 

 priemonės, kuriomis pasirenkami prioritetai, tikslai ir numatomi rezultatai, turėtų būti 
tvirtinamos priimant deleguotuosius aktus, jei teisės aktų leidėjas nusprendžia netraukti jų 
į pagrindinio akto tekstą;

 priemonėmis, kuriomis siekiama numatyti (tolesnes) sąlygas, kriterijus ar reikalavimus, 
kurių turi būti laikomasi ir atitiktį kurioms turi užtikrinti valstybės narės arba kiti asmenys 
ar subjektai, kuriems tiesiogiai taikomi teisės aktai, jau dėl paties šių priemonių pobūdžio 
keičiamas teisės aktų turinys ir pridedamos naujos visuotinai taikomos taisyklės. 
Atitinkamai, tokios tolesnės taisyklės ar kriterijai gali būti kuriami tik priimant deleguotąjį 
aktą. Ir priešingai, pagrindiniame akte (ar būsimame deleguotame akte) jau nustatytų 
taisyklių ar kriterijų įgyvendinimas, nekeičiant jais remiantis atsirandančių teisių ar 
įpareigojimų esmės ir nevykdant tolesnių politinių pasirinkčių, gali būti vykdomas 
priimant įgyvendinimo aktus; 

 tam tikromis aplinkybėmis Komisijai suteikiami įgaliojimai patvirtinti papildomas 
teisiškai privalomas visuotinai taikomas taisykles, kurios turi poveikio teisių ar
įpareigojimų, nustatytų pagrindiniame akte, turiniui. Atsižvelgiant į šių priemonių pobūdį, 
jomis papildomos pagrindiniame akte nustatytos taisyklės ir išsamiau apibrėžiama 
Sąjungos politika. Tai gali būti pasiekta tik priimant deleguotąjį aktą;

 priemone, kuria apibrėžiama informacijos, kuri turi būti pateikiama laikantis pagrindinio 
akto, rūšis (t. y. tikslus informacijos turinys), paprastai papildomas įpareigojimas pateikti 
informaciją, taigi tokia priemonė turėtų būti tvirtinama priimant deleguotuosius aktus; 

 priemone, kuria apibrėžiama informacijos teikimo tvarka (t. y. formatas), paprastai 
nepapildomas įpareigojimas pateikti informaciją. Šia priemone suteikiama galimybė 
užtikrinti vienodas įgyvendinimo sąlygas. Taigi paprastai tokia priemonė tvirtinama 
priimant įgyvendinimo aktus;

 priemonės, kuriomis nustatoma procedūra (t. y. veiklos vykdymo arba tam tikro veiksmo 
atlikimo tvarka), atsižvelgiant į jų turinį, kontekstą ir pagrindiniame akte išdėstytų 
nuostatų pobūdį, gali būti tvirtinamos deleguotaisiais arba įgyvendinimo aktais (arba netgi 
būti priskiriamos prie esminių pagrindinio akto elementų). Priemonės, kuriomis nustatoma 
išsami procedūra siekiant užtikrinti vienodas pagrindiniame akte nustatytų įpareigojimų 
sąlygas, paprastai turėtų būti įgyvendinimo priemonės;

 kaip ir įgaliojimai nustatyti procedūras, įgaliojimai nustatyti metodus (t. y. veiksmų 
atlikimo būdą, visų pirma tais atvejais, kai veiksmai vykdomi reguliariai ir sistemingai) 
arba metodiką (t. y. taisykles, kuriomis apibrėžiami metodai) gali būti suteikiami numatant 
priimti deleguotuosius arba įgyvendinimo aktus, atsižvelgiant į turinį ir kontekstą;
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 deleguotieji aktai iš esmės turėtų būti naudojami tais atvejais, kai pagal pagrindinį aktą 
Komisijai paliekama didelė veiksmų laisvė papildyti pagrindiniame akte nustatytą teisinę 
sistemą;

 leidimai gali būti visuotinai taikomos priemonės. Taip yra, pvz., tais atvejais, kai 
sprendimai susiję su leidimu arba draudimu maisto, kosmetikos ir t. t. produktuose naudoti 
tam tikrą medžiagą. Šie sprendimai yra visuotinio pobūdžio, nes jie taikomi bet kokiam 
veiklos vykdytojui, ketinančiam naudoti tokią medžiagą. Tokiais atvejais, kai Komisijos 
sprendimas visapusiškai grindžiamas pagrindiniame akte nustatytais kriterijais, turėtų būti 
priimamas įgyvendinimo aktas, nebent teisės aktų leidėjas nusprendė įtraukti leidimus į 
pagrindinį aktą kaip neatskiriamą jo dalį, pridėdamas priedą. Jei Komisijos sprendimu 
pridedamas naujas norminio pobūdžio turinys, turintis poveikio teisių ir įpareigojimų 
esmei, ir pagrindinis aktas papildomas pridedant antrinę politikos kryptį ar tolesnes 
politikos pasirinktis, turėtų būti priimamas deleguotasis aktas;

 teisėkūros procedūra priimamu aktu Komisijai gali būti deleguojami vien tik įgaliojimai 
priimti visuotinai taikomai ne teisėkūros procedūra priimamą aktą. Taigi priimant 
deleguotuosius aktus negali būti tvirtinamos individualiai taikomos priemonės. Visuotinai 
taikomas aktas – tai aktas, kuriuo nustatomos taisyklės, taikomos neribotam adresatų ratui;

 įgyvendinimo aktais neturėtų būti pridedama jokių tolesnių politinių krypčių ir pagal 
Komisijai suteikiamus įgaliojimus jai neturėtų būti palikta didelės veiksmų laisvės;

 priemonėmis, kuriomis numatomos laikinai nuo pagrindiniame akte nustatytų taisyklių 
leidžiančios nukrypti nuostatos, taikomos ribotos trukmės laikotarpiu susidarius 
konkrečiai situacijai ir laikantis konkrečių ir aiškiai apibrėžtų sąlygų, pagrindinis aktas iš 
dalies nekeičiamas ir nepapildomas. Taigi jos turėtų būti tvirtinamos priimant 
įgyvendinimo aktus. Vis dėlto, jei šiomis priemonėmis numatomas labiau nuolatinio 
pobūdžio nukrypimas nuo pagrindiniame akte nustatytų taisyklių, viršijantis ribotos 
trukmės laikotarpį, tokios priemonės turėtų būti tvirtinamos priimant deleguotuosius 
aktus;

2. primygtinai ragina Komisiją ir Tarybą pradėti derybas su Parlamentu, kad būtų pasiektas 
susitarimas dėl minėtųjų kriterijų; mano, kad šis tikslas gali būti pasiektas vykdant 
Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros peržiūrą ir įtraukiant į jį šiuos 
kriterijus;

3. reiškia rimtą susirūpinimą dėl to, kad praėjus ketveriems metams nuo Lisabonos sutarties 
įsigaliojimo acquis suderinimas su šia Sutartimi atliktas tik iš dalies; ragina Komisiją 
pateikti visus likusius suderinimo pasiūlymus; ragina Tarybai pirmininkaujančią valstybę 
imtis visų reikiamų veiksmų, kad būtų pasiekta pažanga vykdant derybas dėl dokumentų 
rinkinių, kurių svarstymas šiuo metu įstrigęs Taryboje, įskaitant pasiūlymus žemės ūkio ir 
žuvininkystės srityse; mano, kad bent jau visi atvejai, kuriais anksčiau buvo taikoma 
reguliavimo su tikrinimu procedūra, dabar turėtų būti suderinti su SESV 290 straipsniu;

4. reiškia susirūpinimą dėl to, kad, nors kai kuriais atvejais tai gali būti geras sprendimas, 
sistemingai paliekant visus politinius elementus pagrindiniame akte SESV 290 straipsnis 
po kurio laiko gali būti nebenaudojamas pagal pradinę jo paskirtį kaip vertinga teisėkūros 
proceso racionalizavimo priemonė;

5. ragina Parlamento komitetus atitinkamose savo kompetencijos srityse atidžiai stebėti, kaip 
naudojami deleguotieji ir įgyvendinimo aktai;
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6. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių 
parlamentams.



PE510.803v01-00 8/9 PR\936496LT.doc

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Šiuo pranešimu siekiama apžvelgti SESV 290 ir 291 straipsnių taikymą praktikoje ir pateikti 
pranešėjams praktinių gairių, susijusių su deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų naudojimu. Iki 
2013 m. liepos 18 d. Parlamentas yra gavęs 69 deleguotuosius aktus (2010 m. – 4, 2011 m. –
7, 2012 m. – 38 ir 2013 m. – iki šiol 20), įskaitant 64 deleguotuosius reglamentus, 2 
deleguotąsias direktyvas ir 3 deleguotuosius sprendimus. Iki šiol nė viena iš dviejų teisės aktų 
leidybos institucijų nėra paprieštaravusi deleguotajam aktui.

Pranešėjo parengtuose 2010 m. ir 2011 m. pranešimuose dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo 
ir Įgyvendinimo aktų reglamento nurodyti dideli lūkesčiai nepasiteisino tokiu mastu, kaip 
buvo tikėtasi. Šios priemonės buvo numatytos siekiant dar labiau pagerinti teisės aktų 
leidybos institucijų vykdomą antrinės teisės aktų kontrolę ir taip padidinti šių aktų 
demokratinį teisėtumą. Jomis taip pat buvo siekiama užtikrinti didesnį teisėkūros Europos 
Sąjungos lygmeniu veiksmingumą ir tolesnį teisėkūros proceso supaprastinimą.

Siekiant pasiruošti šio pranešimo rengimui, buvo sukurta administracinė šio projekto grupė, 
apimanti nuomones teikiančių komitetų ir atitinkamų Parlamento tarnybų administratorius, ir 
buvo parengtas darbo dokumentas, kuriame išdėstomi pagrindiniai klausimai, plačiąja prasme 
susiję su dviem skirtingomis sritimis: 

1. pasirinkimu, ar turi būti naudojami deleguotieji, ar įgyvendinimo aktai, nes daugeliu 
atvejų vykstant deryboms dėl naujų Komisijos teisėkūros pasiūlymų ir pasiūlymų, 
kuriais esami teisės aktai suderinami su Lisabonos sutartimi, dėl šio klausimo kyla 
sunkumų; 

2. keletas klausimų susiję su tuo, kaip Komisija rengia ir tvirtina deleguotuosius aktus ir 
įgyvendinimo aktų projektus ir kokių su šiais aktais susijusių veiksmų imasi Europos 
Parlamentas, įskaitant skirtingus būdus, kaip Parlamentas naudojasi savo tikrinimo 
įgaliojimais, taip pat ekspertų dalyvavimo bei efektyviai ir našiai veikiančios keitimosi 
informacija tarp institucijų ir Parlamento viduje sistemos sukūrimo klausimus.

Deleguotųjų ir įgyvendinimo aktų atskyrimas ir teisingas ir tinkamiausias nuostatų, kurios turi 
būti įtrauktos į pagrindinį aktą, pasirinkimas – tai klausimai, kurie tapo neatskiriama 
daugumos derybų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dalimi. Atsižvelgdamas į tai, 
pranešėjas pateikia nemažai praktinių pasiūlymų, kuriais siekiama apsaugoti Parlamento 
prerogatyvas ir palengvinti Parlamento narių ir personalo darbą, atsižvelgiant į įvairias 
pozicijas, kurių laikosi Parlamentas, Pirmininkų sueigos patvirtintą horizontalųjį požiūrį ir 
Parlamento tarnybų vykdomą reguliarią tikrinimo veiklą.

Šiuo aspektu itin svarbu, jog komitetai dažniau naudotųsi galimybe prašyti, kad Teisės 
komitetas pateiktų savo nuomonę dėl deleguotųjų aktų naudojimo pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 37a straipsnį.

Pagrindinis šio pranešimo tikslas – apibendrinti per pastaruosius ketverius metus ES 
institucijose administraciniu ir politiniu lygmenimis atliktą darbą, susijusį su deleguotaisiais ir 
įgyvendinimo aktais, visų pirma atkreipiant dėmesį į teisės aktų leidybos institucijų ir 
Komisijos veiklą, ir pasirengti įtraukti šiuos klausimus į būsimą 2003 m. Tarpinstitucinio 
susitarimo dėl geresnės teisėkūros peržiūrą.
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