
PR\940476LT.doc PE514.600v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009–2014

Teisės reikalų komitetas

2013/2077(INI)

21.6.2013

PRANEŠIMO PROJEKTAS
ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita 
dėl geresnės teisėkūros (2011 m.)
(2013/2077(INI))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Sajjad Karim



PE514.600v01-00 2/9 PR\940476LT.doc

LT

PR_INI

TURINYS

Puslapis

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS ....................................3

AIŠKINAMOJI DALIS..........................................................................................................8



PR\940476LT.doc 3/9 PE514.600v01-00

LT

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. 19-oji ataskaita dėl 
geresnės teisėkūros (2011 m.)

(2013/2077(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros1,

– atsižvelgdamas į praktines priemones, skirtas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(SESV) 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 2012 m. rugsėjo 13 d. rezoliuciją dėl 18-osios ataskaitos dėl 
geresnės teisėkūros. Subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas (2010 m.)2,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. rugsėjo 14 d. rezoliuciją dėl geresnės teisėkūros, 
subsidiarumo ir proporcingumo principų bei sumanaus reguliavimo3,

– atsižvelgdamas į savo 2011 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl nepriklausomo poveikio 
vertinimo užtikrinimo4,

– atsižvelgdamas į Komisijos ataskaitą dėl subsidiarumo ir proporcingumo (19-ąją ataskaitą 
dėl geresnės teisėkūros 2011 m.) (COM(2012) 0373),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą dėl ES reglamentavimo kokybės 
(COM(2012) 0746),

– atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Pažangus reglamentavimas – atsižvelgti į 
mažųjų ir vidutinių įmonių poreikius“ (COM(2013) 0122),

– atsižvelgdamas į Komisijos tarnybų darbinį dokumentą dėl MVĮ skirto pažangaus 
reglamentavimo stebėsenos ir konsultavimosi šiais klausimais (SWD(2013) 0060),

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 30 d. Tarybos išvadas dėl pažangaus reglamentavimo,

– atsižvelgdamas į 2011 m. lapkričio 15 d. Aukšto lygio nepriklausomų suinteresuotųjų 
šalių grupės administracinei naštai mažinti ataskaitą „Europa gali geriau. ES teisės aktų 

                                               
1 OL C 321, 2003 12 31, p. 1.
2 Priimti tekstai, P7_TA(2012)0340.
3 OL C 51 E, 2013 2 22, p. 87.
4 Priimti tekstai, P7_TA(2011)0259.
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įgyvendinimo užtikrinant kuo mažesnę naštą geriausios praktikos valstybėse narėse 
ataskaita“,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 48 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto 
nuomonę (A7-0000/2013),

A. kadangi pažangaus reglamentavimo darbotvarkė yra mėginimas sutvirtinti pastangas 
siekiant geresnės teisėkūros, ES teisės supaprastinimo ir administracinės bei reguliavimo 
naštos sumažinimo, taip pat imtis veiksmų siekiant užtikrinti gerą valdymą, kuris būtų 
paremtas faktais grindžiamu politikos formavimu ir pagal kurį esminis vaidmuo būtų 
skiriamas poveikio vertinimams ir ex post kontrolei;

B. kadangi 2003 m. sudarytas Tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros 
nebeatitinka dabartinių teisinių aplinkybių, susiklosčiusių patvirtinus Lisabonos sutartį, 
ypač atsižvelgiant į nenuoseklų ES institucijų požiūrį į bendrų politinių pareiškimų dėl 
aiškinamųjų dokumentų tvirtinimą ir sekretoriato lygmeniu taikomas praktines priemones, 
skirtas SESV 294 straipsniui įgyvendinti;

Bendrosios pastabos

1. pabrėžia, kad Europos Sąjungos lygmeniu siūlomi ir priimami teisės aktai turėtų būti 
paprasti, lengvai suprantami ir visiems prieinami; pripažįsta, kad dėl ekonomikos krizės 
padidėjo nacionalinių administracijų ištekliams tenkanti našta, ir mano, kad 
įsipareigojimas rengti aiškius ir į nacionalinę teisę lengvai perkeliamus teisės aktus padėtų 
sumažinti dalį šios naštos;

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

3. primena savo ankstesnes pastabas, jog Poveikio vertinimo valdyba ir nacionaliniai 
parlamentai ne kartą nustatė, kad Komisijos atliekamuose poveikio vertinimuose į šiuos 
principus atsižvelgiama nepakankamai; dar kartą reiškia nusivylimą, kad tokios kritinės 
pastabos buvo išsakytos dar vieniems metams;

4. dar kartą ragina persvarstyti 2003 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, 
siekiant atsižvelgti į naujas teisines aplinkybes, susiklosčiusias patvirtinus Lisabonos 
sutartį, sutvirtinti dabartinę geriausią praktiką ir atnaujinti šį susitarimą pagal geresnės 
teisėkūros darbotvarkę; rekomenduoja bet kokį naują susitarimą patvirtinti remiantis 
SESV 295 straipsniu ir užtikrinti, kad jis būtų privalomas;

5. mano, kad programų, kuriomis Komisija naudojasi priimtiems teisės aktams įvertinti ir 
naštai sumažinti, pavadinimų įvairovė yra paini ir be reikalo sudėtinga; rekomenduoja 
pagal „geresnės teisėkūros“ kategoriją patvirtinti vieną pavadinimą ir dar kartą ragina 
paskirti vieną už šią sritį atsakingą Komisijos narį;

Nacionaliniams parlamentams skirtas subsidiarumo kontrolės mechanizmas
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6. mano, kad spaudimas dėl laiko ir išteklių, kurį teikdami pastabas dėl teisės aktų projektų 
patiria nacionaliniai parlamentai, prisideda prie Europos Sąjungoje jaučiamos 
vadinamosios demokratijos stokos;

7. mano, kad reikėtų palankiai vertinti veiksmus, kuriais siekiama sustiprinti šį mechanizmą, 
pvz., nustatant griežtesnę „raudonosios kortelės“ procedūrą; siūlo apsvarstyti, koks turėtų 
būti atitinkamas nacionalinių parlamentų atsakymų skaičius, kad būtų galima pradėti 
taikyti tokią procedūrą, ar ji turėtų būti taikoma sprendžiant tik su subsidiarumu ar 
proporcingumu susijusius klausimus ir koks būtų jos poveikis; mano, kad tokios 
diskusijos būtų naudingas nacionaliniams parlamentams suteiktų įgaliojimų raidos etapas, 
nes paskatos tikrinti būtų suderintos su padariniais Europos Sąjungos lygmeniu;

8. mano, kad tuo pačiu metu būtų galima pradėti įgyvendinti kelias iniciatyvas, kuriomis 
būtų siekiama tobulinti nacionalinių parlamentų atliekamą Europos Sąjungos masto 
klausimų vertinimą; visų pirma siūlo:

– į kiekvieną Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtą teisėkūros procedūra 
priimamą aktą įtraukti išnašą, kurioje būtų pateiktas išsamus pastabas pateikusių ir 
susirūpinimą dėl subsidiarumo išreiškusių nacionalinių parlamentų sąrašas;

– parengti gaires, kuriose būtų nustatyti pagrįstų nuomonių subsidiarumo klausimais 
teikimo kriterijai;

Geresnė teisėkūra

9. mano, kad veiksmingas požiūris į geresnės teisėkūros srityje kylančius iššūkius tiek 
taikant galiojančius, tiek priimant būsimus teisės aktus padės Europos Sąjungos 
institucijoms reaguoti į krizę; mano, kad Europos Sąjungos teisės aktų ir teisėkūros 
praktikos reforma yra esminė priemonė užtikrinant Europos Sąjungos ekonomikos augimą 
ir konkurencingumą;

10. palankiai vertina tai, kad Komisija vis daugiau dėmesio skiria politikos ciklui, kuriame ES 
teisės aktų inicijavimo, poveikio vertinimo, konsultavimosi, tvirtinimo, įgyvendinimo ir 
įvertinimo etapai laikomi nuoseklaus proceso dalimi; atsižvelgdamas į tai mano, kad 
principas „Visų pirma galvokime apie mažuosius“ turėtų būti svarbiausia viso proceso 
dalis;

11. šiuo požiūriu palankiai vertina Komisijos komunikatus dėl pažangaus reglamentavimo ir 
ES reglamentavimo kokybės, taip pat jos tarnybų darbinį dokumentą „10 labiausiai MVĮ 
veiklą sunkinančių ES teisės aktų“; mano, kad šie dokumentai yra patikimos pažangos, 
padarytos įgyvendinant geresnės teisėkūros darbotvarkę, įrodymai ir kad jie atspindi 
daugelį Parlamento anksčiau pateiktų pageidavimų;

12. mano, kad dabar šią retorinę pažangą reikėtų sutvirtinti konkrečiais veiksmais; todėl 
primygtinai ragina Komisiją pateikti konkrečius pasiūlymus, kaip būtų galima nedelsiant 
sumažinti bendrą ES reguliavimo naštą, ir visų pirma:

– imtis veiksmų, siekiant kuo greičiau visoje Europoje sumažinti konsultacijose dėl „10 
labiausiai MVĮ veiklą sunkinančių ES teisės aktų“ MVĮ įvardytą naštą;
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– siūlant priimti naujus teisės aktus dažniau numatyti labai mažoms įmonėms ir MVĮ 
taikytinas išimtis ar švelnesnę tvarką, jeigu to reikia;

– iki dabartinės teisės aktų leidėjo kadencijos pabaigos svarbiausiose politikos srityse 
atlikti Reglamentavimo kokybės ir rezultatų programos (REFIT) vertinimus;

– 2013 m. rudenį priimti pasiūlymus dėl supaprastinimo ir naštos mažinimo pagal 
REFIT programą, kad juos būtų galima patvirtinti iki dabartinės teisės aktų leidėjo 
kadencijos pabaigos;

– parengti metinę ataskaitą, kurioje daugiausia dėmesio būtų skiriama platesnio masto 
geresnės teisėkūros darbotvarkei ir į kurią būtų įtrauktas pareiškimas apie Komisijos 
pradėtų iniciatyvų srityje padarytą pažangą, įskaitant pareiškimą dėl verslo subjektų 
grynųjų sąnaudų, patirtų dėl per pastaruosius 12 mėnesių Komisijos patvirtintų naujų 
pasiūlymų;

13. primena Parlamento poziciją dėl kitų pasiūlymų, kuriais siekiama mažinti reguliavimo 
naštą, įskaitant galimybių pasirinkti nereglamentavimo priemones, pvz., savanoriškas 
priemones, apsvarstymą; mano, kad Komisija turėtų toliau nagrinėti galimybę teisėkūros 
procese nustatyti „baltosios knygos“ etapą; mano, kad, suteikiant galimybę 
suinteresuotiesiems subjektams teikti pastabas dėl pasiūlymų projektų ir negalutinių 
lydimųjų poveikio vertinimų, pernelyg neilginant būsimų teisės aktų rengimo etapo 
pagerėtų Komisijos teikiamų teisės aktų projektų kokybė;

14. be to, primena savo raginimą Komisijai pateikti pasiūlymus dėl reguliavimo 
kompensavimo, pagal kurį prieš pateikiant naujus teisės aktus, dėl kurių taikymo būtų 
patiriama išlaidų, būtų reikalaujama nustatyti atitinkamą šių išlaidų kompensaciją; 
pažymi, kad ES teisės aktų priėmimo procesas savaime nereiškia, kad dėl vieno Europos 
Sąjungos lygmeniu priimamo teisės akto reikia panaikinti 28 nacionalinius įstatymus, taip 
pat kad pagal naujus Europos Sąjungos teisės aktus nustatoma mažesnė našta nei pagal 
atitinkamus nacionalinius įstatymus; todėl primygtinai ragina Komisiją rimtai apsvarstyti 
šį pasiūlymą ir iki dabartinės Parlamento kadencijos pabaigos 2014 m. pateikti jo poveikio 
vertinimą;

Poveikio vertinimai ir Europos pridėtinė vertė

15. palankiai vertina tai, kad Komisijos poveikio vertinimuose mėginama aprėpti daug ir 
įvairių galimų poveikių, tačiau mano, kad šią sistemą vis tiek būtų galima keliais būdais 
sustiprinti; šiuo požiūriu džiaugiasi, kad Komisija nusprendė iki 2014 m. birželio mėn. 
atnaujinti, sutvirtinti ir persvarstyti savo Poveikio vertinimo gaires, ir pasilieka teisę 
svariai prisidėti prie šių pastangų, ateinančiais mėnesiais pateikdamas galimus šių gairių 
patobulinimus;

16. mano, kad reikia užtikrinti visapusį Komisijos skelbiamų poveikio vertinimų ir Komisijos 
narių kolegijos priimamų pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų turinio 
nuoseklumą; prašo iš karto atnaujinti bet kokį Komisijos narių kolegijos iš dalies pakeisto 
pasiūlymo poveikio vertinimą, kad jis atspindėtų Komisijos narių padarytus pakeitimus;

17. ragina Komisiją stiprinti Poveikio vertinimo valdybos atliekamą vaidmenį ir didinti jos 
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nepriklausomumą, visų pirma baigti rengti ir pateikti pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 
priimamų aktų, kuriuos Poveikio vertinimo valdyba įvertino palankiai ir patvirtino;

18. mano, kad dabartinė atsakomybės išlyga, pagal kurią Komisijai atliekant poveikio 
vertinimus „Komisijos tarnybos įpareigojamos tik dalyvauti rengiant šiuos vertinimus ir 
nedaro įtakos jokiam galutiniam Komisijos priimamam sprendimui“, atspindi svarbų 
esamos sistemos trūkumą;

19. palankiai vertina teigiamus pokyčius Parlamento Poveikio vertinimo ir Europos pridėtinės 
vertės direktorate; mano, kad visame Parlamente reikėtų įtvirtinti sisteminį požiūrį į 
poveikio vertinimų svarstymą; palankiai vertina tai, kad Poveikio vertinimo direktoratas 
rengia trumpas prie Komisijos teikiamų pasiūlymų pridedamų poveikio vertinimų 
santraukas, ir mano, kad šios santraukos turėtų būti esminė komitetų darbo svarstant 
diskutuotinus pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų dalis; prašo Komitetų 
pirmininkų sueigos apsvarstyti, kaip būtų galima geriausiai įgyvendinti šią rekomendaciją;

20. 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 Poveikio vertinimo skyriaus paslaugomis;

21. taip pat primena 2003 m. sudarytą Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros ir 
ragina Tarybą vykdant pagal šį susitarimą prisiimtus įsipareigojimus baigti kurti savo 
mechanizmą, skirtą jos padarytų esminių pakeitimų poveikio vertinimams nedelsiant 
atlikti;

22. primygtinai prašo Komisijos atidžiai apsvarstyti prie su teisėkūra susijusių savo iniciatyva 
rengiamų pranešimų pridedamus Europos pridėtinės vertės vertinimus, išsamiai išdėstant 
priežastis, kodėl ji nepritaria kokiems nors Parlamento pateiktiems argumentams ar jų 
nelaiko svarbiais;

o

o     o

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

Pranešėjas palankiai vertina tris Komisijos komunikatus, dėl kurių parengtas šis pranešimas, 
t. y. dėl geresnės teisėkūros, ES reglamentavimo kokybės ir dėl MVĮ skirto pažangaus 
reglamentavimo. Tačiau reikėtų pažymėti, kad didelė programų, kuriomis Komisija naudojasi 
priimtiems teisės aktams įvertinti ir naštai sumažinti, pavadinimų įvairovė yra paini ir be 
reikalo sudėtinga, todėl geresnės teisėkūros darbotvarkei reikia vieno pavadinimo.

Nors galima įrodyti, kad pažanga padaryta daugumoje geresnės teisėkūros ir administracinės 
bei reguliavimo naštos mažinimo Europos Sąjungoje ir valstybėse narėse sričių, dar reikia 
daug nuveikti, galiausiai – persvarstyti 2003 m. Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės 
teisėkūros, ypač siekiant atsižvelgti į naujas teisines aplinkybes, susiklosčiusias patvirtinus 
Lisabonos sutartį, sutvirtinti dabartinę geriausią praktiką ir atnaujinti šį susitarimą pagal 
geresnės teisėkūros darbotvarkę. Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 295 straipsnį, 
kuris yra naujasis Lisabonos sutartyje apibrėžtų tarpinstitucinių susitarimų teisinis pagrindas, 
toks susitarimas turėtų būti privalomas.

Nacionaliniams parlamentams skirtas subsidiarumo kontrolės mechanizmas

Reikia plačiau aptarti nacionaliniams parlamentams suteiktų įgaliojimų raidą, suderinant 
paskatas tikrinti ir padarinius Europos Sąjungos lygmeniu bei atsižvelgiant į tai, kad 
spaudimas dėl laiko ir išteklių, kurį teikdami pastabas dėl teisės aktų projektų patiria 
nacionaliniai parlamentai, prisideda prie demokratijos stokos Europos Sąjungoje.

Nors tokios diskusijos būtų dalis šiuo metu vykstančių bendrų diskusijų dėl tolesnių veiksmų 
įgyvendinant Europos integracijos projektą, esama nemažai praktinių nacionalinių parlamentų 
atliekamo tikrinimo proceso patobulinimų, kuriuos būtų galima įdiegti šiandien, pvz., 
susijusių su informacijos sklaida, gairių parengimu ir pagristų nuomonių teikimo kriterijų 
nustatymu.

Geresnė teisėkūra

Reikėtų palankiai vertinti tai, kad daugiau dėmesio skiriama politikos ciklui, kuriame ES 
teisės aktų inicijavimas, poveikio vertinimas, konsultavimasis, tvirtinimas, įgyvendinimas ir 
įvertinimas laikomi nuoseklaus proceso dalimi, nes tai yra veiksminga priemonė toliau 
siekiant tikslo didinti Europos Sąjungos ekonomikos augimą ir konkurencingumą.

Šiuo požiūriu komunikatas dėl ES reglamentavimo kokybės ir dokumentas „10 labiausiai 
MVĮ veiklą sunkinančių ES teisės aktų“ yra patikimos, nors ir retorinės, pažangos 
įgyvendinant geresnės teisėkūros darbotvarkę įrodymai, kurie atspindi daugelį Parlamento 
anksčiau pateiktų pageidavimų. Todėl Parlamentas tikisi, kad įgyvendinant Reglamentavimo 
kokybės ir rezultatų programą (REFIT), kuri, atsižvelgiant į geresnės teisėkūros darbotvarkę, 
vis dėlto galėjo būti pavadinta tinkamiau, bus imamasi konkretesnių veiksmų ir iš tikrųjų bus 
sumažinta našta.
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Poveikio vertinimai ir Europos pridėtinė vertė

Laukdamas, kol Komisija iki 2014 m. birželio mėn. sutvirtins ir persvarstys savo Poveikio 
vertinimo gaires, Parlamentas turėtų pasilikti teisę svariai prisidėti prie šių pastangų, 
ateinančiais mėnesiais pateikdamas galimus šių gairių patobulinimus. Šiuo požiūriu 
Parlamentas taip pat turėtų kritiškai įvertinti 2011 m. A. Niebler pranešimą dėl nepriklausomo 
poveikio vertinimo užtikrinimo ir neseniai įsteigtos vidaus tarnybos poveikio vertinimų ir 
Europos pridėtinės vertės klausimais veikimą bei paraginti Tarybą šioje srityje sekti 
Parlamento pavyzdžiu.


