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Pasiūlymas d÷l reglamento (COM(2012)0403 – C7-0197/2012 – 2012/0196(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas  1 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
20 konstatuojamoji dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) Siekiant užtikrinti vienodas šio 

reglamento įgyvendinimo sąlygas, 

Komisijai tur÷tų būti suteikti įgyvendinimo 

įgaliojimai. Tais įgaliojimais tur÷tų būti 

naudojamasi laikantis 2011 m. vasario 16 

d. Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

nustatomos valstybių narių vykdomos 

Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 

įgaliojimais kontrol÷s mechanizmų 

taisykl÷s ir bendrieji principai
10
. 

(20) siekiant užtikrinti vienodas šio 

reglamento įgyvendinimo sąlygas, 

Komisijai tur÷tų būti suteikti įgyvendinimo 

įgaliojimai, visų pirma, d÷l tam tikrų 

dokumentų dizaino, modelio ir formato. 

Tais įgaliojimais tur÷tų būti naudojamasi 

laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 182/2011
10
; 

______________ ______________ 

10
 OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

 10
 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 

valstybių narių vykdomos Komisijos 

naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 

kontrol÷s mechanizmų taisykl÷s ir 

bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 

p. 13). 
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Pakeitimas  2 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
2 straipsnio d punktas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) „pranešimas apie importą“ – tai 

informacija, kurią importuotojas arba jo 

įgaliotinis ar atstovas, įveždamas į Sąjungą 

C ir D prieduose nurodytų rūšių 

egzempliorius, pateikia 

formoje, numatytoje 19 straipsnio 2 dalyje 

; 

d) „pranešimas apie importą“ – tai 

informacija, kurią importuotojas arba jo 

įgaliotinis ar atstovas, įveždamas į Sąjungą 

C ir D prieduose nurodytų rūšių 

egzempliorius, pateikia 

formoje, numatytoje 10 straipsnio penktoje 

dalyje; 

 

Pakeitimas  3 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 6 dalies įžangin÷ dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

6. Komisija, pasikonsultavusi su 

egzempliorių kilm÷s šalimi ir atsižvelgusi į 

kiekvieną Mokslinio tyrimo grup÷s 

nuomonę, gali įgyvendinimo aktais 

nustatyti bendrus arba tam tikroms kilm÷s 

šalims taikomus įvežimo į Sąjungą 

apribojimus: 

6. Komisijai, pasikonsultavus su 

egzempliorių kilm÷s šalimi ir atsižvelgus į 

kiekvieną Mokslinio tyrimo grup÷s 

nuomonę, pagal 20 straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais nustatomi bendri arba tam tikroms 

kilm÷s šalims taikomi įvežimo į Sąjungą 

apribojimai: 

 

Pakeitimas  4 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

4 straipsnio 6 dalies antra pastraipa 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Pirmoje pastraipoje nurodyti 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrin÷jimo 

procedūros. 

Išbraukta. 

 

Pakeitimas  5 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 straipsnio pavadinimas 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Išduotini sertifikatai Išduotini leidimai, pranešimai ir 

sertifikatai 

 

Pakeitimas  6 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 1 a dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1a. Komisija priima įgyvendinimo aktus 

siekiant nustatyti 1 dalyje nurodytų 

sertifikatų dizainą. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrin÷jimo procedūros. 

 

Pakeitimas  7 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 1 b dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1b. Valstyb÷s nar÷s valdymo institucija, 

gavusi suinteresuoto asmens paraišką bei 

reikiamus patvirtinamuosius dokumentus 

ir įsitikinusi, kad laikomasi visų leidimo 

išdavimo sąlygų, gali išduoti leidimą 4 

straipsnio 1 ir 2 dalyse ir 5 straipsnio 1 ir 

4 dalyse nurodytais tikslais. 

 

Pakeitimas  8 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

10 straipsnio 1 c dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1c. Komisija priima įgyvendinimo aktus 

siekiant nustatyti 1b dalyje nurodyto 

leidimo dizainą. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 
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nurodytos nagrin÷jimo procedūros. 

 

Pakeitimas  9 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
10 straipsnio 1 d dalis (nauja) 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 1d. Komisija priima įgyvendinimo aktus 

siekiant nustatyti 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse 

nurodyto pranešimo apie importą dizainą. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

21 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

nagrin÷jimo procedūros. 

 

Pakeitimas  10 

Pasiūlymas d÷l reglamento 
19 straipsnis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

19 straipsnis Išbraukta. 

Kiti įgyvendinimo įgaliojimai  

1. Komisija , priimdama įgyvendinimo 

aktus, nustato 4 straipsnyje, 5 straipsnyje, 

7 straipsnio 4 dalyje ir 10 straipsnyje 

nurodytų dokumentų formas. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 21 

straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrin÷jimo 

procedūros. 

 

2. Komisija, priimdama įgyvendinimo 

aktus, nustato pranešimo apie importą 

pateikimo formą. Tie įgyvendinimo aktai 

priimami laikantis 21 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos nagrin÷jimo procedūros. 

 

 

Pakeitimas  11 
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Pasiūlymas d÷l reglamento 

20 straipsnio 2 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 7 dalyje, 

5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 

dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 6 

dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 

4 dalyje ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse 

nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami neribotam laikotarpiui nuo 

[pagrindinio teis÷kūros procedūra priimto 

akto įsigaliojimo data arba kita teis÷s aktų 

leid÷jo nustatyta data.] 

2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnio 6 dalyje, 

4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 

7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 

dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 5 

dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 

18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytus 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

neribotam laikotarpiui nuo [pagrindinio 

teis÷kūros procedūra priimto akto 

įsigaliojimo data arba kita teis÷s aktų 

leid÷jo nustatyta data.] 

 

Pakeitimas  12 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

20 straipsnio 3 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 7 

dalyje, 5 straipsnio 5 dalyje, 7 straipsnio 1, 

2 ir 3 dalyse, 8 straipsnio 4 dalyje, 9 

straipsnio 6 dalyje, 11 straipsnio 5 dalyje, 

12 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 1, 2 ir 

3 dalyse nurodytų įgaliojimų suteikimą. 

Sprendimu d÷l atšaukimo nutraukiamas 

tame sprendime nurodytų įgaliojimų 

suteikimas. Jis įsigalioja kitą dieną po 

sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų teis÷tumui. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnio 6 

dalyje, 4 straipsnio 7 dalyje, 5 straipsnio 5 

dalyje, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse, 8 

straipsnio 4 dalyje, 9 straipsnio 6 dalyje, 11 

straipsnio 5 dalyje, 12 straipsnio 4 dalyje ir 

18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų 

įgaliojimų suteikimą. Sprendimu d÷l 

atšaukimo nutraukiamas tame sprendime 

nurodytų įgaliojimų suteikimas. Jis 

įsigalioja kitą dieną po sprendimo 

paskelbimo Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje arba v÷lesnę jame 

nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 

galiojančių deleguotųjų aktų teis÷tumui. 

 

Pakeitimas  13 

Pasiūlymas d÷l reglamento 

20 straipsnio 5 dalis 
 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Pagal 4 straipsnio 7 dalį, 5 straipsnio 5 5. Pagal 4 straipsnio 6 dalį, 4 straipsnio 7 
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dalį, 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis, 8 straipsnio 

4 dalį, 9 straipsnio 6 dalį, 11 straipsnio 5 

dalį, 12 straipsnio 4 dalį ir 18 straipsnio 1, 

2 ir 3 dalis priimtas deleguotasis aktas 

įsigalioja tik tuomet, jeigu per 

[du m÷nesius] nuo pranešimo apie jį 

Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei 

Europos Parlamentas, nei Taryba 

nepareišk÷ prieštaravimų, arba jeigu iki to 

laikotarpio pabaigos tiek Europos 

Parlamentas, tiek Taryba praneš÷ 

Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 

Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 

[dviems m÷nesiams]. 

dalį, 5 straipsnio 5 dalį, 7 straipsnio 1, 2 ir 

3 dalis, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 6 

dalį, 11 straipsnio 5 dalį, 12 straipsnio 4 

dalį ir 18 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis priimtas 

deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, 

jeigu per [du m÷nesius] nuo pranešimo 

apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai 

dienos nei Europos Parlamentas, nei 

Taryba nepareišk÷ prieštaravimų, arba 

jeigu iki to laikotarpio pabaigos tiek 

Europos Parlamentas, tiek Taryba praneš÷ 

Komisijai, kad jie nepareikš prieštaravimų. 

Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas 

[dviems m÷nesiams]. 

 

 


