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PR_NLE-CN_art55am

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 pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. 

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant. 
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir 
techninių duomenų (nauja redakcija)
(COM(2013)0184 – C7 0132/2013 – 2013/0096(NLE))

(Konsultavimosi procedūra – nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2013) 0184),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 128 straipsnio 2 dalį, pagal kurią 
Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C7-0132/2013),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į 2013 m. birželio 17 d. Teisės reikalų komiteto laišką Ekonomikos ir 
pinigų politikos komitetui vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnio 3 dalimi,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A7-0479/2013),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės grupės 
nuomone, pasiūlyme, be nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kadangi, 
kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, 
pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės;

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

4. ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

5. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Bendra Sąjungos monetų kaldinimo 
sistema turi skatinti visuomenės pasitikėjimą 
ir technologines inovacijas, kurios turėtų 
užtikrinti, kad ši sistema būtų saugi, 
patikima ir veiksminga.

(4) Bendra Sąjungos monetų kaldinimo 
sistema turi skatinti visuomenės 
pasitikėjimą ir technologines inovacijas, 
kurios turėtų užtikrinti, kad ši sistema būtų 
saugi, patikima ir veiksminga. Ji taip pat 
turėtų sudaryti sąlygas užkirsti kelią 
padirbinėjimui;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento
10 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Visą svarbią informaciją apie naują 
nacionalinį apyvartinių monetų dizainą 
Komisija skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

8. Visą svarbią informaciją apie naują 
nacionalinį apyvartinių monetų dizainą 
Komisija skelbia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje. 

Komisija praneša Europos Parlamentui 
apie visus prieštaravimus, kuriuos ji 
pareiškia pagal 5 dalį.
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1 PRIEDAS. TEISĖS REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

Nuoroda: D(2013)65094

Sharon Bowles
Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pirmininkei
ASP 10G201
Briuselis

Tema: Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų 
ir techninių duomenų (nauja redakcija) 
(COM(2013)0184 – C7-0132/2013 – 2013/0096(NLE))

Gerb. pirmininke,

Teisės reikalų komitetas, kuriam vadovauju, išnagrinėjo minėtąjį pasiūlymą pagal Parlamento 
darbo tvarkos taisyklių 87 straipsnį dėl išdėstymo nauja redakcija.

Minėtojo straipsnio 3 dalyje numatyta: 

„Jei už teisės klausimus atsakingas komitetas mano, kad, be tų esminių pakeitimų, kurie jau 
buvo nurodyti pasiūlyme, jame nėra kitų esminių pakeitimų, apie tai jis praneša atsakingam 
komitetui.

Šiuo atveju, be 156 ir 157 straipsniuose išdėstytų sąlygų, atsakingas komitetas laiko 
priimtinais tik tuos pakeitimus, kurie susiję su pasiūlymo dalimis, kuriose yra pakeitimų.

Tačiau, jei atsakingas komitetas pagal Tarpinstitucinio susitarimo 8 punktą taip pat ketina 
pateikti kodifikuotų pasiūlymo dalių pakeitimus, jis nedelsdamas praneša apie tai Tarybai ir 
Komisijai, o pastaroji iki 54 straipsnyje numatyto balsavimo turėtų pranešti komitetui savo 
poziciją dėl šių pakeitimų ir ar ji ketina atsiimti pasiūlymą išdėstyti nauja redakcija.“

Atsižvelgdamas į Teisės tarnybos, kurios atstovai dalyvavo posėdžiuose konsultacinės darbo 
grupės, nagrinėjusios išdėstymo nauja redakcija pasiūlymą, nuomonę ir laikydamasis 
nuomonės referento rekomendacijų, Teisės reikalų komitetas mano, kad aptariamajame 
pasiūlyme, be jau nurodytų pakeitimų, kitų esminių pakeitimų nėra ir kad, kalbant apie 
nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtų pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama 
tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.

Be to, Teisės reikalų komitetas, remdamasis Darbo tvarko taisyklių 86 straipsnio 2 dalimi ir 
86 straipsnio 3 dalimi, pažymėjo manantis, kad minėtosios darbo grupės nuomonėje 
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pasiūlytos techninės pataisos būtinos siekiant užtikrinti pasiūlymo atitiktį išdėstymo nauja 
redakcija taisyklėms.

Taigi Teisės reikalų komitetas po diskusijų savo 2013 m. gruodžio 16 d. posėdyje vienbalsiai1 
rekomenduoja atsakingam Ekonomikos ir pinigų politikos komitetui apsvarstyti minėtąjį 
pasiūlymą vadovaujantis Darbo tvarkos taisyklių 87 straipsniu.

Pagarbiai

Klaus-Heiner LEHNE

Pridedama: Konsultacinės darbo grupės nuomonė.

1 Posėdyje dalyvavo šie Parlamento nariai: Françoise Castex (pirmininko pavaduotoja), Christian Engström, 
Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Klaus-Heiner Lehne (pirmininkas), Bernhard Rapkay, Evelyn Regner 
(pirmininko pavaduotoja), Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, 
Tadeusz Zwiefka.
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2 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINE DARBO GRUPE

Briuselis, 2013 m. birželio 4 d.

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl apyvartai skirtų euro monetų nominalų ir 
techninių duomenų (nauja redakcija)
2013 m. balandžio 11 d. COM(2013) 184 – 2013/0096(NLE)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2013 m. balandžio 23 d. 
susirinko į posėdį, kuriame be kitų klausimų buvo svarstytas minėtasis Komisijos pateiktas 
pasiūlymas.

Tame posėdyje1 išnagrinėjusi pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo siekiama nauja 
redakcija išdėstyti 1998 m. gegužės 3 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 975/98 dėl apyvartai 
skirtų euro monetų nominalų ir techninių duomenų, konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu 
nustatė, kad teksto, kuriame išdėstoma nauja redakcija, projekto 9 konstatuojamojoje dalyje, 
atitinkančioje Reglamento (EB) Nr. 975/98 11 konstatuojamąją dalį, žodis „apriboja“ turėtų 
būti pakoreguotas ir skaitomas kaip „apribojo“. Be to, kalbant apie tą pačią konstatuojamąją 
dalį, darbo grupė taip pat nustatė, kad cituojamoji Direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo 
ir naudojimo apribojimais, suderinimo panaikinta 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 
autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš 
dalies keičiančiu Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančiu Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.

Taigi apsvarsčiusi pasiūlymą grupė bendru sutarimu nusprendė, kad jame nėra jokių kitų 

1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo versijas anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi versija anglų kalba – svarstomo teksto pagrindine versija.
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esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie nurodyti kaip esminiai pakeitimai. Konsultacinė darbo 
grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų ankstesnio teisės akto nuostatų ir minėtųjų 
esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamą teisės aktą 
nekeičiant jo esmės.

C. PENNERA H. LEGAL L. ROMERO REQUENA
Juriskonsultas Juriskonsultas Generalinis direktorius
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