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PAKEITIMAI
Regioninės plėtros komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą
įtraukti šiuos pakeitimus:
Pakeitimas 1
Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4) Būtina užtikrinti, kad tokios kontrolės
procedūros būtų aiškios, veiksmingos ir
proporcingos įgyvendinimo aktų pobūdžiui
ir kad atitiktų Sutartyje numatytus
institucinius reikalavimus ir įgytą patirtį
bei bendrą praktiką įgyvendinant
Sprendimą 1999/468/EB.

(4) Būtina užtikrinti, kad tokios kontrolės
procedūros būtų aiškios, skaidrios,
veiksmingos ir proporcingos įgyvendinimo
aktų pobūdžiui ir kad deramai atitiktų
Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo
numatytą naująją institucinę struktūrą ir
reikalavimus ir įgytą patirtį bei bendrą
praktiką įgyvendinant Sprendimą
1999/468/EB.
Or. en

Pagrindimas
Paaiškinimas pagal Lisabonos sutartimi pateikiamą naują institucinę struktūrą.
Pakeitimas 2
Pasiūlymas dėl reglamento
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
(4a) Pagal naująją institucinę struktūrą
sustiprėja Europos Parlamento, kaip
vieno iš teisės aktų leidėjų, vaidmuo,
suteikiant Parlamentui vienodas galias su
Taryba įprastos teisėkūros procedūros
taikymo srityje. Turint tai mintyje,
atitinkamai reikia sudaryti galimybę, kad į
Europos Parlamento ir Tarybos
nuomones būtų atsižvelgiama vienodai,
kai kuri nors iš šių institucijų mano, kad
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komitetui pateiktas priemonės projektas
viršija Komisijai pagrindiniu teisės aktu
suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus.
Or. en
Pagrindimas
Nurodomas sustiprintas Parlamento, kaip vieno iš teisės akto leidėjų, vaidmuo pagal naująją
institucinę struktūrą.
Pakeitimas 3
Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5) Tuose pagrindiniuose teisės aktuose,
kuriais reikalaujama, kad valstybės narės
kontroliuotų, kaip Komisija priima
įgyvendinimo aktus, tikslinga numatyti,
kad tokios kontrolės tikslais būtų įsteigti
valstybių narių atstovų komitetai, kuriems
pirmininkautų Komisija.

(5) Tuose pagrindiniuose teisės aktuose,
kuriais reikalaujama, kad Komisija priimtų
įgyvendinimo aktus, tikslinga numatyti,
kad valstybių narių vykdomos kontrolės,
kaip numatyta Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 291 straipsnyje, tikslais
būtų įsteigti valstybių narių atstovų
komitetai, kuriems pirmininkautų
Komisija.
Or. en

Pagrindimas
Reikalavimas, kad valstybės narės vykdytų kontrolę, apskritai kyla iš Sutarties, o ne iš pačių
pagrindinių teisės aktų.
Pakeitimas 4
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

(8) Reikėtų nustatyti kriterijus, kuriais būtų
apibrėžta procedūra, taikytina
įgyvendinimo aktams priimti, siekiant
didesnio priimamų įgyvendinimo aktų
pobūdžio nuoseklumo ir nuspėjamumo.
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proporcingi priimamų įgyvendinimo aktų
pobūdžiui, šie kriterijai turėtų būti
privalomi.

Tačiau tie kriterijai turėtų būti
neprivalomi, o taikytina procedūra turėtų
būti nustatoma kiekviename
pagrindiniame teisės akte.
Or. en

Pagrindimas
Reikėtų teisės aktų leidėjui palikti teisę parinkti procedūrą kiekvienu atveju atskirai, kad
teisės aktų leidėjas turėtų galimybę įvertinti galimas pasirinktos procedūros pobūdžio išdavas
kiekvieno teisės akto atveju atskirai.
Pakeitimas 5
Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9) Nagrinėjimo procedūra turėtų būti
taikoma tik priimant bendrojo pobūdžio
priemones, skirtas pagrindiniams teisės
aktams įgyvendinti, ir specialias
priemones, kurios gali turėti svarbų
poveikį. Šia procedūra turėtų būti
numatyta, kad valstybės narės vykdytų
kontrolę taip, kad priemonių nebūtų galima
priimti, jeigu jos neatitinka komiteto
nuomonės, išskyrus itin išskirtines
aplinkybes, kai Komisija, nepaisydama
neigiamos nuomonės, turėtų galėti priimti
ir taikyti priemones ribotą laikotarpį.
Komisija turėtų galėti peržiūrėti priemonių
projektą tuo atveju, jeigu komitetas
nepateikia nuomonės, atsižvelgdama į
komitete pareikštas pozicijas.

(9) Nagrinėjimo procedūra turėtų būti
taikoma, jei tikslinga, priimant bendrojo
pobūdžio priemones, skirtas pagrindiniams
teisės aktams įgyvendinti, ir specialias
priemones, kurios turės svarbių, įskaitant
biudžetinio pobūdžio, išdavų. Šia
procedūra turėtų būti numatyta, kad
valstybės narės vykdytų kontrolę taip, kad
priemonių nebūtų galima priimti, jeigu jos
neatitinka komiteto nuomonės, išskyrus itin
išskirtines aplinkybes, kai Komisija,
nepaisydama neigiamos nuomonės, turėtų
galėti priimti ir taikyti priemones ribotą
laikotarpį. Komisija turėtų galėti peržiūrėti
priemonių projektą tuo atveju, jeigu
komitetas nepateikia nuomonės,
atsižvelgdama į komitete pareikštas
pozicijas.
Or. en

Pagrindimas
Procedūrų neprivalomo pobūdžio paaiškinimas, paliekant teisę taikyti nagrinėjimo procedūrą
(kuri suteikia daugiau galių valstybėms narėms) svarbesnių priemonių atvejais.
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Pakeitimas 6
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų
būti reguliariai informuojami apie
komitetų darbą.

(12) Europos Parlamentas ir Taryba turėtų
būti informuojami apie visą komitetų darbą
ir susijusius dokumentus tuo pačiu metu
ir tomis pačiomis sąlygomis kaip ir
komitetai.
Or. en

Pagrindimas
Reikėtų išsaugoti Parlamento teises į informaciją tinkamu laiku ir tinkama forma.
Pakeitimas 7
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
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.

(14) Sprendimas 1999/468/EB turėtų būti
panaikintas. Siekiant užtikrinti perėjimą
nuo Sprendime 1999/468/EB nustatytos
tvarkos prie šiame reglamente nustatytos
tvarkos, reikėtų taikyti pereinamojo
laikotarpio tvarką, pagal kurią bet kuri
galiojančių teisės aktų nuoroda į tame
sprendime numatytas 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. Pereinamojo laikotarpio tvarka
neturėtų apriboti teisės aktų leidėjo
veiksmų laisvės renkantis procedūrą teisės
aktams, kurie bus priimami ateityje.
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Or. en
Pagrindimas
Turėtų būti laikoma, kad bet koks derinimas yra pereinamojo pobūdžio ir neturėtų pažeisti
teisės aktų leidėjo teisių spręsti, kokius teisės aktus pateikti ir procedūras taikyti ateityje.
Pakeitimas 8
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
kontrolės procedūros ir mechanizmai,
taikytini tais atvejais, kai teisiškai
privalomu Sąjungos teisės aktu (toliau –
pagrindinis teisės aktas) Komisijai
suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, kai
reikia, kad tas aktas būtų įgyvendinamas
vienodomis sąlygomis.
Or. en
Pagrindimas

Pakeitimo tekstas suderinamas su Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 291 straipsniu.
Pakeitimas 9
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2. Nagrinėjimo procedūrą galima taikyti
tik priimant šias priemones:

2. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų,
nagrinėjimo procedūra, jei tikslinga,
taikoma priimant bendrojo pobūdžio
įgyvendinimo priemones ir specialias
priemones, kurios turės svarbių, įskaitant
biudžetinio pobūdžio, išdavų.

a)
bendrojo pobūdžio įgyvendinimo
priemones;
b)

kitas įgyvendinimo priemones,
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susijusias su:
i)
bendra žemės ūkio politika ir
bendra žuvininkystės politika;
ii)
aplinka, saugumu ir sauga arba
žmonių, gyvūnų arba augalų sveikatos
apsauga ar sauga;
iii)

bendra prekybos politika.
Or. en

Pakeitimas 10
Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3. Visoms kitoms įgyvendinimo
priemonėms ir, kai tinkama, 2 dalyje
nurodytoms įgyvendinimo priemonėms
taikoma patariamoji procedūra.

3. Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų, visais
atvejais, kai tinkama, taikoma patariamoji
procedūra.

Or. en

Pakeitimas 11
Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
6a. Kai komitete vyksta balsavimas,
pirmininkas nebalsuoja.
Or. en
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Pakeitimas 12
Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.
Europos Parlamentas ir Taryba gali
naudotis 1 dalyje nurodyta informacija.

2.
Europos Parlamentas ir Taryba
informuojami apie visą komitetų darbą ir
gauna 1 dalyje nurodytą informaciją tuo
pačiu metu ir tomis pačiomis sąlygomis
kaip ir komitetai.
Or. en

Pakeitimas 13
Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
8 a straipsnis
Europos Parlamento ir Tarybos teisės
vykdyti kontrolę
Jei Europos Parlamentas arba Taryba
mano, kad pagal pagrindinį teisės aktą,
priimtą remiantis Sutarties dėl Europos
Sąjungos veikimo 294 straipsniu,
komitetui pateiktas priemonės projektas
viršys pagrindiniu teisės aktu suteiktus
įgaliojimus, Komisija informuojama ir
peržiūri priemonės projektą.
Atsižvelgdama į prieštaravimą ir
laikydamasi vykdomoje procedūroje
numatyto termino, Komisija gali pateikti
komitetui naujus priemonių projektus,
toliau tęsti procedūrą arba pateikti
pasiūlymą Europos Parlamentui ir
Tarybai, remdamasi Sutartimi dėl
Europos Sąjungos veikimo.
Komisija informuoja Europos
Parlamentą, Tarybą ir komitetą apie
veiksmus, kurių ji ketina imtis gavusi
prieštaravimą, ir tų veiksmų motyvus.
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Or. en
Pagrindimas
Teisės aktų leidėjas turėtų išlaikyti teisę prieštarauti dėl bet kurių priemonių, priimtų pagal
įstatymo galią turintį teisės aktą.
Pakeitimas 14
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

10 straipsnis

10 straipsnis

Galiojančių pagrindinių teisės aktų
pritaikymas

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Or. en

Pakeitimas 15
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies d punktas
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

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

(d) nuorodos į Sprendimo 1999/468/EB 7
ir 8 straipsnius laikomos nuorodomis
atitinkamai į šio reglamento 8 ir 8a
straipsnius.
Or. en

Pakeitimas 16
Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)
Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas
1a. 1 dalies a-c punktuose nurodyta
pereinamojo laikotarpio tvarka
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nepažeidžia teisės aktų leidėjo veiksmų
laisvės renkantis procedūrą, taikytiną
priimant pagrindinius teisės aktus.
Or. en
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