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PR_COD_1am 

 

 

Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultavimosi procedūra  

 *** Pritarimo procedūra 

 ***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas) 

 ***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas) 

 ***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas) 

 

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 

pagrindą.) 

 

 

Teisės akto projekto pakeitimai 

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 

kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 

teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 

(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 

Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 

sutikimas. 

 

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 

pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 

nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 

esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 

nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 

Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […].  
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiama 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/42/EB dėl krovinių ir keleivių vežimo 

jūra statistinių ataskaitų 

(COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD)) 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2010)0065), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį 

ir 338 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė Parlamentui pasiūlymą (C7-

0068/2010), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Transporto ir turizmo komiteto pranešimą (A7-0217/2010), 

1. priima toliau pateiktą savo poziciją per pirmąjį svarstymą; 

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 

keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu; 

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 

parlamentams. 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 7a) Komisijai turėtų būti suteikti 

įgaliojimai priimti deleguotus teisės aktus 

pagal SESV 290 straipsnį dėl tam tikrų 

išsamių Direktyvos 2009/42/EB 

įgyvendinimo taisyklių. Labai svarbu, kad 

parengiamojo darbo metu Komisija 

rengtų tinkamas konsultacijas, įskaitant 

ekspertų lygmens konsultacijas. 
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Pagrindimas 

Siūlomais pakeitimais siekiama pritaikyti nuostatas dėl reguliavimo procedūros su tikrinimu 

prie naujųjų su deleguotais aktais susijusių taisyklių, kurios buvo įtvirtintos Lisabonos 

sutartyje. 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl 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 

remdamasi deleguotais teisės aktais ir 

atsižvelgdama į 10a straipsnio nuostatas, 

taip pat į 10b ir 10c straipsnių sąlygas.“ 

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl 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 tvirtina šias priemones 

remdamasi deleguotais teisės aktais ir 

atsižvelgdama į 10a straipsnio nuostatas, 

taip pat į 10b ir 10c straipsnių sąlygas.“ 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl 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 tvirtina šias priemones 

remdamasi deleguotais teisės aktais ir 

atsižvelgdama į 10a straipsnio nuostatas, 

taip pat į 10b ir 10c straipsnių sąlygas.“ 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl 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 dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 d punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

10 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -1d) Įterpiami šie straipsniai: 
 „10a straipsnis 

 Delegavimas 

 1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 

teisės aktus, minėtus 3 straipsnio 4 dalyje, 

4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 

3 dalyje, Komisijai suteikiami penkerių 

metų laikotarpiui nuo ...*. Komisija 

pateikia ataskaitą dėl deleguotų 
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įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos. 

Įgaliojimų delegavimas automatiškai 

pratęsiamas tokios pačios trukmės 

laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 

Europos Parlamentas ar Taryba jį 

atšaukia pagal 10b straipsnį. 
 2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, 

Komisija iškart apie jį tuo pačiu metu 

praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.  
 3. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 

teisės aktus Komisijai suteikiamas 

laikantis 10b ir 10c straipsniuose 

nustatytų sąlygų. 

 

 * OL: įrašyti šio reglamento (COD 2010/0041) 

įsigaliojimo datą  

 

Pagrindimas 

 

Šiuo žodiniu pakeitimu siekiama suderinti tekstą su šiuo metu vykstančiomis Tarybos ir 

Europos Parlamento diskusijomis panašiais klausimais. Tai turėtų padėti siekiant ankstyvo 

sutarimo per pirmąjį svarstymą. 

 

Pakeitimas 7 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 d punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

10 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 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, pradėjusi vidaus procedūrą, 

kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 

delegavimą, stengiasi informuoti kitą 

instituciją ir Komisiją per tinkamą 

terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 

dienos, nurodydama perduotus 
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įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 

galimas atšaukimo priežastis. 
 3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 

nutraukiamas tame sprendime nurodytų 

įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 

įsigalioja nedelsiant arba vėlesnę jame 

nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 

galiojančių deleguotų teisės aktų 

galiojimui. Jis skelbiamas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

 

Pakeitimas 8 

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas 

1 straipsnio -1 d punktas (naujas) 

Direktyva 2009/42/EB 

10 c straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 10c straipsnis 

 Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų 

 1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 

teisės akto per du mėnesius nuo 

pranešimo datos. 
 Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 

dviem mėnesiais. 
 2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 

Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto 

teisės akto, jis skelbiamas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje ir 

įsigalioja jame nurodytą datą. 
 Deleguotas aktas gali būti paskelbtas 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 

ir įsigalioti nepasibaigus minėtam 

laikotarpiui, jei ir Europos Parlamentas, 

ir Taryba informuoja Komisiją apie 

ketinimus neteikti prieštaravimų. 
 3. Jei Europos Parlamentas arba Taryba 

pareiškia prieštaravimų dėl deleguoto 

akto, jis neįsigalioja. Prieštaravimus 

pareiškusi institucija nurodo 

prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto 



 

PE441.154v02-00 10/12 RR\822455LT.doc 

LT 

priežastis.“ 
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AIŠKINAMOJI DALIS 

 

Pasiūlymo tikslas 

 

Šio pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento tikslas – iš dalies pakeisti 

Direktyvą 2009/42/EB, kad rengiant jūrų transporto statistiką būtų privaloma rinkti duomenis 

pagal krovinių tipą. Šie duomenys šiuo metu renkami savanoriškai 18-oje valstybių narių. 

Penkios valstybės narės neturi jūrų pakrantės ir todėl neteikia duomenų pagal šią direktyvą. 

Daugeliu atvejų, rinkdami atitinkamus duomenis respondentai nepatirs papildomos naštos, nes 

susijusios valstybės narės turėtų turėti galimybių rengti duomenis naudodamosi jau esančiais 

duomenų šaltiniais (pvz., muitinės dokumentais). 

 

Rinkti duomenis pagal krovinių tipą privaloma rengiant kelių, geležinkelių ir vidaus vandenų 

kelių transporto Europos statistiką. 

 

Europos statistiniai duomenys apie visas transporto rūšis turėtų būti renkami remiantis 

bendromis sąvokomis ir bendrais standartais, kad transporto rūšis būtų galima kiek įmanoma 

geriau palyginti. Pirmiausia turima išsami ir vienarūšė visų transporto rūšių statistika pagal 

krovinių tipą taptų bendru pagrindu, kuriuo remiantis būtų galima remti ir stebėti politiką, 

kuria siekiama skatinti transporto daugiarūšiškumą, t. y. galimybes tinkamai derinti įvairias 

transporto rūšis vienoje transporto sistemoje, ir krovininio transporto logistikos 

modernizavimą. 

 

Šis pasiūlymas turėtų būti pirmą kartą taikomas 2011 m. duomenims. 

 

Pranešėjo vertinimas ir rekomendacijos 

 

Pranešėjas pritaria Komisijos pasiūlymui ir nesiūlo jokių esminių pakeitimų. 

 

Tačiau kadangi iš dalies keičiamoje Direktyvoje 2009/42/EB yra nuostatų dėl reguliavimo 

procedūros su tikrinimu, pranešėjas norėtų atkreipti dėmesį į galimybę suderinti šias nuostatas 

su naujosiomis deleguotų aktų taisyklėmis, kurios buvo nustatytos Lisabonos sutartyje, 

siekiant sustiprinti EP įgaliojimus šioje srityje. Pranešėjas, turėdamas tai mintyje ir 

atsižvelgdamas į tai, kad Komisija neketina teikti išsamesnio pasiūlymo, kuriame būtų 

aptariama deleguotų aktų procedūra horizontaliu lygmeniu, siūlo apsvarstyti jo teikiamus 

pakeitimus dėl deleguotų aktų. 
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PROCEDŪRA 

Pavadinimas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/42/EB dėl krovinių ir 

keleivių vežimo jūra statistinių ataskaitų dalinis pakeitimas 

Nuorodos COM(2010)0065 – C7-0068/2010 – 2010/0041(COD) 

Pateikimo Europos Parlamentui data 8.3.2010 
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