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PAKEITIMAI 001-008  

pateik÷ Transporto ir turizmo komitetas 

 

Pranešimas 

Brian Simpson A7-0217/2010 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/42/EB d÷l krovinių ir keleivių vežimo jūra 

statistinių ataskaitų dalinis pakeitimas 

 

Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (7a) Komisijai tur÷tų būti suteikti 

įgaliojimai priimti deleguotus teis÷s aktus 

pagal SESV 290 straipsnį d÷l tam tikrų 

išsamių Direktyvos 2009/42/EB 

įgyvendinimo taisyklių. Labai svarbu, kad 

parengiamojo darbo metu Komisija 

rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant 

ekspertų lygmens konsultacijas. 

Pagrindimas 

Siūlomais pakeitimais siekiama pritaikyti nuostatas d÷l reguliavimo procedūros su tikrinimu 
prie naujųjų su deleguotais aktais susijusių taisyklių, kurios buvo įtvirtintos Lisabonos 
sutartyje. 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1) 3 straipsnio 4 dalies antroji pastraipa 

pakeičiama taip: 

 

 „Komisija gali tvirtinti šias priemones 

deleguotais teis÷s aktais pagal 

10a straipsnį, 10b ir 10c straipsniuose 

numatytomis sąlygomis.“ 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 a punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1a) 4 straipsnio 1 dalies antroji pastraipa 

pakeičiama taip: 

 „Komisija gali tvirtinti šias priemones 

remdamasi deleguotais teis÷s aktais pagal 

10a straipsnį, 10b ir 10c straipsniuose 

numatytomis sąlygomis.“ 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 b punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

5 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1b) 5 straipsnio trečioji pastraipa 

pakeičiama taip: 

 „Komisija gali tvirtinti šias priemones 

deleguotais teis÷s aktais pagal 

10a straipsnį, 10b ir 10c straipsniuose 
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numatytomis sąlygomis.“ 

 

Pakeitimas  5 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 c punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

10 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1c) 10 straipsnio 3 dalis išbraukiama. 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 d punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

10 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1d) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „10a straipsnis 

 Delegavimas 

 1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotus teis÷s aktus, nurodytus 

3 straipsnio 4 dalyje, 4 straipsnio 1 dalyje 

ir 5 straipsnio 3 dalyje, penkerių metų 

laikotarpiui nuo ...*. Komisija parengia 

ataskaitą d÷l deleguotų įgaliojimų ne 

v÷liau kaip likus šešiems m÷nesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos. 

Įgaliojimų delegavimas automatiškai 

pratęsiamas tokios pačios trukm÷s 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 

Europos Parlamentas ar Taryba jį 

atšaukia pagal 10b straipsnį. 

 2. Pri÷musi deleguotą teis÷s aktą, 

Komisija iškart apie jį tuo pačiu metu 

praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.  

 3. Įgaliojimas priimti deleguotus teis÷s 

aktus Komisijai suteikiamas laikantis 10b 

ir 10c straipsniuose nustatytų sąlygų. 

__________________________________ 

 * OL: įrašyti šio reglamento įsigaliojimo datą.““““    
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Pagrindimas 
 
Šiuo žodiniu pakeitimu siekiama suderinti tekstą su šiuo metu vykstančiomis Tarybos ir 
Europos Parlamento diskusijomis panašiais klausimais. Tai tur÷tų pad÷ti siekiant ankstyvo 
sutarimo per pirmąjį svarstymą. 
 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 e punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

10 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1e) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „10b straipsnis 

 Delegavimo atšaukimas 

 1. Europos Parlamentas ir Taryba gali bet 

kada atšaukti 3 straipsnio 4 dalyje, 

4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 

3 dalyje nurodytų įgaliojimų delegavimą.  

 Institucija, prad÷jusi vidaus procedūrą, 

kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 

delegavimą, stengiasi informuoti kitą 

instituciją ir Komisiją per tinkamą 

terminą iki galutinio sprendimo pri÷mimo 

dienos, nurodydama perduotus 

įgaliojimus, kurie gal÷tų būti atšaukti, ir 

galimas atšaukimo priežastis. 

 3. Sprendimu d÷l įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiamas tame sprendime nurodytų 

įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 

įsigalioja nedelsiant arba v÷lesnę jame 

nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 

galiojančių deleguotų teis÷s aktų 

galiojimui. Jis skelbiamas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje.“ 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 f punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

10 c straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1f) Įterpiamas šis straipsnis: 

 „10c straipsnis 

 Prieštaravimai d÷l deleguotų teis÷s aktų 

 1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

pareikšti prieštaravimus d÷l deleguoto 

teis÷s akto per du m÷nesius nuo 

pranešimo datos. 

 Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 

dviem m÷nesiais. 

 2. Jeigu pra÷jus 1 dalyje nurodytam 

laikotarpiui nei Europos Parlamentas, nei 

Taryba nepareišk÷ prieštaravimų d÷l 

deleguoto teis÷s akto, jis skelbiamas 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

ir įsigalioja jame nurodytą datą. 

 Deleguotas teis÷s aktas gali būti 

paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 

nepasibaigus min÷tam laikotarpiui, jei ir 

Europos Parlamentas, ir Taryba 

informuoja Komisiją apie ketinimus 

neteikti prieštaravimų. 

 3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 

pareiškia prieštaravimų d÷l deleguoto 

teis÷s akto per 1 dalyje nurodytą 

laikotarpį, jis neįsigalioja. Remiantis 

Sutarties d÷l Europos Sąjungos veikimo 

296 straipsniu, prieštaravimus pareiškusi 

institucija nurodo prieštaravimų d÷l 

deleguoto teis÷s akto priežastis.“ 

 

 


