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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 291 straipsnyje nustatytas įgyvendinimo aktų 
priėmimo pagrindas. Ypač pagal 291 straipsnio 3 dalį reikalaujama, kad Europos Parlamentas 
ir Taryba priimdami reglamentus iš anksto nustatytų valstybių narių vykdomos kontrolės, kai 
Komisija vykdo įgyvendinimo įgaliojimus, mechanizmų taisykles ir bendruosius principus.

Automatinis dabartinių patariamosios, valdymo ir reguliavimo procedūrų, numatytų 
galiojančio Komitologijos sprendimo 3, 4 ir 5 straipsniuose, derinimas nėra priimtinas. Reikia 
atlikti išsamią galiojančio acquis peržiūrą, kad būtų galima nustatyti, kurios priemonės 
patenka į SESV 290 straipsnio nuostatų, susijusių su deleguotais teisės aktais, taikymo sritį. 
Komisija šiuo tikslu turėtų pateikti tinkamų teisėkūros pasiūlymų. Tol, kol neįvyko ši išsami 
peržiūra, teisės aktų leidėjo prerogatyvas reikėtų apsaugoti taikant tinkamas pereinamojo 
laikotarpio taisykles.

Reikėtų pasinaudoti galimybe ištaisyti esamos praktikos trūkumus. Ypač reikėtų pagerinti 
Parlamento galimybes gauti informacijos apie įgyvendinimo tvarką. Taigi reikėtų sustiprinti 
siūlomo reglamento 8 straipsnį.

Šiuo metu įgyvendinimo tvarka susijusi ne tik su įgyvendinimo aktų rengimu. Iš tikrųjų, 
esama atvejų, kai būtent įgyvendinimo akto nebuvimo aplinkybės turėtų būti žinomos 
įstatymo leidėjui (pvz., laikantis Reglamento (EB) Nr. 2099/2002 5 straipsnio, kai reikia 
įvertinti poreikį perkelti Tarptautinės jūrų organizacijos (TJO) taisykles į Sąjungos teisę).

Kai kuriais atvejais pagal komitologijos sprendimą Parlamentas informaciją gaudavo vykstant 
tarpinstitucinam bendradarbiavimui, kai svarbus buvo mėnesį trunkantis vadinamosios 
tikrinimo teisės laikotarpis (pvz., vykdant konfidencialią procedūrą, tokią kaip sudarant oro 
vežėjų vadinamąjį juodąjį sąrašą, kai taikoma susitarta skubos tvarka). Šio laikotarpio 
panaikinimas būtų priimtinas tik tuo atveju, jei Parlamentui būtų laiku užtikrinta absoliuti 
prieiga prie informacijos.

PAKEITIMAI

Transporto ir turizmo komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą į savo pranešimą 
įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

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 tuo pat 
metu kaip ir komitetų nariai turėtų būti 
išsamiai informuojami apie komitetų 
darbą.

Pagrindimas

Reikėtų geriau informuoti Parlamentą.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14a) Laukiant, kol ES acquis šiuo 
aspektu bus pritaikytas prie Lisabonos 
sutarties, parengus pereinamojo 
laikotarpio taisykles reikėtų Europos 
Parlamentui ir Tarybai suteikti galimybę 
atsižvelgiant atskirai į kiekvieną atvejį 
atlikti tinkamą pagal EB sutarties 
202 straipsnį Komisijai suteiktų 
įgaliojimų, kuriems dabar taikomos 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnio nuostatos dėl įgaliojimų 
delegavimo, tikrinimą.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijai padeda iš valstybių narių 
atstovų sudarytas komitetas, kuriam 
pirmininkauja Komisijos atstovas. Europos 
Parlamento atstovai turi teisę dalyvauti 
kaip stebėtojai.

Pagrindimas

Reikėtų geriau informuoti Parlamentą.

Pakeitimas 4

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 tuo pat 
metu kaip komitetas gali naudotis 1 dalyje 
nurodyta informacija ir visa kita su 
komitetų darbu susijusia informacija.
Vėlesni Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateiktų dokumentų pakeitimai aiškiai 
nurodomi, tačiau jokiomis aplinkybėmis 
šie pakeitimai neturi sumažinti 
tarpinstitucinio skaidrumo.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a straipsnis
Su komitetų darbu susiję klausimai

Europos Parlamentas ir Taryba gali 
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nagrinėti visus su komitetų darbu 
susijusius klausimus, šiais klausimais 
diskutuoti ir pateikti pastabas.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Panaikintojo sprendimo 5a straipsnio 
poveikis išlieka galiojančiuose 
pagrindiniuose teisės aktuose, kuriuose 
pateikiama nuoroda į tą straipsnį.

2. Panaikintojo sprendimo 5a straipsnio, 
išskyrus jo 3 ir 4 dalis, poveikis išlieka 
galiojančiuose pagrindiniuose teisės 
aktuose, kuriuose pateikiama nuoroda į tą 
straipsnį. Taip pat taikoma šio reglamento 
10 straipsnio 2a dalis. 

Pagrindimas

Turėtų būti taikomas trumpiausias galimas prieštaravimo deleguotiems teisės aktams 
pareiškimo laikotarpis, kaip numatyta 2010 m. gegužės 5 d. Europos Parlamento rezoliucijoje 
dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galiojančių pagrindinių teisės aktų 
pritaikymas

Pereinamojo laikotarpio taisyklės

Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti, kad šios taisyklės yra pereinamojo laikotarpio ir taikomos tik tol, kol visas 
acquis nebus pritaikytas prie Lisabonos sutarties deleguotų teisės aktų ir įgyvendinimo aktų 
aspektu.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visuotinio taikymo priemonėms 
taikoma ši procedūra:
a) prieš priimdama priemonę, Komisija 
Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia 
galutinį projektą;
b) Europos Parlamentas ar Taryba gali 
pareikšti prieštaravimą šiai priemonei per 
dviejų mėnesių laikotarpį, skaičiuojamą 
nuo pateikimo datos. Europos Parlamento 
ar Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams;
c) jei pasibaigus šiam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba nėra 
pareiškęs prieštaravimo dėl šios 
priemonės, Komisija ją priima. Priemonė 
gali būti priimta ir įsigalioti prieš 
baigiantis tam laikotarpiui, jei ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai 
apie savo ketinimus nereikšti 
prieštaravimų;
d) jei Europos Parlamentas ar Taryba 
prieštarauja priemonei, ji nepriimama. 
Prieštaraujanti institucija pateikia 
priežastis, dėl kurių prieštarauja tai 
priemonei.

Pagrindimas

Ši sistema užtikrina teisės aktų leidėjų prerogatyvas ir yra taikoma tais atvejais, kai bendrojo 
pobūdžio teisės aktams priimti skirta reguliavimo ar valdymo procedūra turėtų būti pakeista 
deleguotų teisės aktų procedūra. Turėtų būti taikomas trumpiausias galimas prieštaravimo 
įgaliojimų delegavimui pareiškimo laikotarpis, kaip numatyta 2010 m. gegužės 5 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl teisėkūros įgaliojimų delegavimo. 
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