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PRANEŠIMAS
nuo: Pirmininkaujančios valstybės narės
kam: „Pirmininkaujančios valstybės narės draugų“ grupei (komitologijos procedūra)
Dalykas: Iš dalies pakeistas pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo, iš dalies keičiančio 

Sprendimą 1999/468/EEB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais 
įgyvendinimo įgaliojimais tvarką

Delegacijoms priede pateikiamas galutinio kompromisinio teksto dėl naujos procedūros projektas, 

parengtas remiantis 2006 m. birželio 8 d. įvykusio Nuolatinių atstovų komiteto posėdžio rezultatais.
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PRIEDAS

... m. ... ... d. Tarybos sprendimas

iš dalies keičiantis 1999 birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos 

naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką 1

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 202 straipsnio trečią įtrauką,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą 2,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę 3,

kadangi:

(1) 1999 m. birželio 28 d. Taryba priėmė Sprendimą 1999/468/EEB, nustatantį naudojimosi 

Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką; šiuo sprendimu nustatytas ribotas 

naudojimosi tokiais įgaliojimais procedūrų skaičius.

(2) Šis sprendimas turėtų būti iš dalies pakeistas siekiant įvesti naują naudojimosi tokiais 

įgaliojimais procedūrą, reguliavimo procedūrą su tikrinimu, pagal kurią teisės aktų leidėjui 

suteikiama galimybė paprieštarauti priemonių projekto priėmimui, jeigu jis nurodo, kad toks 

projektas viršija pagrindiniame dokumente numatytus įgyvendinimo įgaliojimus arba yra 

nesuderinamas su to dokumento tikslu ar turiniu, arba juo nesilaikoma subsidiarumo ar 

proporcingumo principų.

(3) Reguliavimo procedūrą su tikrinimu būtina taikyti bendro pobūdžio priemonėms, skirtoms iš 

dalies pakeisti neesmines pagrindinio dokumento, priimto laikantis EB sutarties 251 straipsnyje 

nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba įrašant naujas 

neesmines nuostatas;

(4) Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad Europos Parlamentas būtų geriau informuojamas apie 

komitetų darbą,

  
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.
2 OL L [...], [...], [...].
3 OL L [...], [...], [...].
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NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais 

įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, iš dalies keičiamas taip:

1) Preambulės 5 konstatuojamosios dalies pabaigoje įrašyti: „išskyrus reguliavimo procedūrą su 

tikrinimu“.

2) Preambulėje po 7 konstatuojamosios dalies įrašoma nauja 7a konstatuojamoji dalis:

„(7a) Reguliavimo procedūra su tikrinimu turėtų būti taikoma bendro pobūdžio priemonėms, 

skirtoms iš dalies pakeisti neesmines pagrindinio dokumento, priimto laikantis EB sutarties 

251 straipsnyje nurodytos tvarkos, nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba 

įrašant naujas neesmines nuostatas; ši procedūra turėtų sudaryti sąlygas dviem teisės aktų leidimo 

institucijoms patikrinti tokias priemones prieš jas patvirtinant. Tokio teisės akto esmines nuostatas 

iš dalies keisti gali tik teisės aktų leidėjas remdamasis Sutartimi.“

3) 10 konstatuojamoji dalis pakeičiama šia konstatuojamąja dalimi:

„(10) Trečias šio sprendimo tikslas yra pagerinti Europos Parlamento informavimą nustatant, kad 

Komisija turėtų jį reguliariai informuoti apie komitetų posėdžius, kad Komisija turėtų jam perduoti 

su komitetų veikla susijusius dokumentus ir informuoti kiekvienu atveju, kai Komisija perduoda 

Tarybai priemones ar pasiūlymus dėl priemonių, kurių reikia imtis; ypatingas dėmesys bus 

kreipiamas į Europos Parlamento informavimą apie komitetų posėdžius, rengiamus pagal 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu, siekiant užtikrinti, kad Europos Parlamentas priimtų sprendimą 

iki nustatyto termino.“

4) 1 straipsnio paskutiniame sakinyje tarp „5“ ir „6“ įrašoma „5a“.
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5) 2 straipsnyje:

i) žodžiai „1. Nepažeidžiant 2 dalies“ įrašomi pirmos pastraipos pradžioje;

ii) įrašoma tokia 2 dalis:

„2. Kai pagrindiniame dokumente, priimtame laikantis EB sutarties 251 straipsnyje 

nurodytos tvarkos, numatyta patvirtinti bendro pobūdžio priemones, skirtas iš dalies pakeisti 

neesmines to dokumento nuostatas, inter alia išbraukiant kai kurias tokias nuostatas arba 

įrašant naujas neesmines nuostatas, tokios priemonės patvirtinamos taikant reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu.“

6) 4 straipsnio 2 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje vietoj „2 dalyje“ įrašomi žodžiai „2 ir 4 dalyse“.

7) Po 5 straipsnio įrašomas naujas 5a straipsnis:

„5a straipsnis

Reguliavimo procedūra su tikrinimu

1. Komisijai padeda iš valstybių narių atstovų sudarytas Reguliavimo procedūros su tikrinimu 

komitetas, kuriam pirmininkauja Komisijos atstovas.

2. Komisijos atstovas pateikia komitetui priemonių, kurių turi būti imtasi, projektą. Komitetas 

savo nuomonę dėl projekto pareiškia per laikotarpį, kurį gali nustatyti pirmininkas 

atsižvelgdamas į klausimo skubumą. Nuomonė priimama Sutarties 205 straipsnio 2 ir 

4 dalyse nustatyta balsų dauguma tuo atveju, kai Taryba turi priimti sprendimus remdamasi 

Komisijos pasiūlymu. Valstybių narių atstovų balsai komitete skaičiuojami taip, kaip 

nustatyta tame straipsnyje. Pirmininkas nebalsuoja.
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3. Jei Komisijos numatytos priemonės atitinka komiteto nuomonę, taikoma tokia procedūra:

a) Komisija nedelsdama pateikia priemonių projektą Tarybai ir Europos Parlamentui 

tikrinti.

b) Europos Parlamentas savo narių balsų dauguma arba Taryba kvalifikuota balsų 

dauguma gali paprieštarauti projekto priėmimui Komisijoje remdamiesi tuo, kad 

Komisijos siūlomas priemonių projektas viršija pagrindiniame dokumente numatytus 

įgyvendinimo įgaliojimus arba kad projektas yra nesuderinamas su pagrindinio 

dokumento tikslu ar turiniu, arba jame nesilaikoma subsidiarumo ar proporcingumo 

principų.

c) Jei per tris mėnesius nuo projekto gavimo Europos Parlamentas ar Komisija 

paprieštarauja priemonių projektui, Komisija jo nepriima. Tokiu atveju Komisija 

komitetui gali pateikti iš dalies pakeistą priemonių projektą arba pateikti pasiūlymą 

dėl teisės akto priėmimo remdamasi Sutartimi.

d) Jei praėjus šiam laikotarpiui Europos Parlamentas ir Taryba nepaprieštarauja 

priemonių projektui, Komisija jį priima.

4. Jei Komisijos numatytos priemonės neatitinka komiteto nuomonės arba jei nuomonė 

nepateikiama, taikoma tokia procedūra:

a) Komisija nedelsdama pateikia Tarybai pasiūlymą dėl priemonių, kurių turi būti 

imtasi, ir tuo pačiu metu perduoda jį Europos Parlamentui.

b) Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl šio pasiūlymo per du 

mėnesius nuo jo gavimo dienos.

c) Jei per šį laikotarpį Taryba kvalifikuota balsų dauguma paprieštarauja siūlomoms 

priemonėms, jos nepatvirtinamos. Tokiu atveju Komisija Tarybai gali pateikti iš 

dalies pakeistą pasiūlymą arba pateikti pasiūlymą dėl teisės akto priėmimo 

remdamasi Sutartimi.
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d) Jei Taryba numato patvirtinti siūlomas priemones, ji nedelsdama pateikia jas 

Europos Parlamentui. Jei per minėtą dviejų mėnesių laikotarpį Taryba nepriima 

sprendimo, Komisija nedelsdama pateikia priemones Europos Parlamentui.

e) Per keturis mėnesius nuo pasiūlymo perdavimo pagal a punktą Europos Parlamentas 

savo narių balsų dauguma gali paprieštarauti atitinkamų priemonių patvirtinimui 

remdamasis tuo, kad siūlomos priemonės viršija pagrindiniame dokumente 

numatytus įgyvendinimo įgaliojimus arba yra nesuderinamos su pagrindinio 

dokumento tikslu ar turiniu, arba jomis nesilaikoma subsidiarumo ar proporcingumo 

principų.

f) Jei per šį laikotarpį Europos Parlamentas paprieštarauja siūlomoms priemonėms, jos 

nepatvirtinamos. Tokiu atveju Komisija komitetui gali pateikti iš dalies pakeistą 

priemonių projektą arba pateikti pasiūlymą dėl teisės akto priėmimo remdamasi 

Sutartimi.

g) Jei praėjus šiam laikotarpiui Europos Parlamentas nepaprieštarauja siūlomoms 

priemonėms, jas pagal aplinkybes patvirtina Taryba arba Komisija.

5. Nukrypstant nuo 3 ir 4 dalių, tinkamai pagrįstais išimtiniais atvejais pagrindiniame 

dokumente gali būti numatyta:

a) kad šio straipsnio 3 dalies c punkte bei 4 dalies b ir e punktuose nustatytas 

laikotarpis pratęsiamas dar vienam mėnesiui, kai tai pagrindžiama priemonių 

sudėtingumu; arba

b) kad šio straipsnio 3 dalies c punkte bei 4 dalies b ir e punktuose nustatytas 

laikotarpis sutrumpinamas, kai tai pagrindžiama veiksmingumo sumetimais.

6. Pagrindiniame dokumente gali būti numatyta, jog, kai dėl neišvengiamų skubos priežasčių 

neįmanoma laikytis 3, 4 ir 5 dalyse nurodyto reguliavimo procedūros su tikrinimu termino, 

taikoma tokia procedūra:

a) Jei Komisijos numatytos priemonės atitinka komiteto nuomonę, Komisija patvirtina 

priemones, kurios įgyvendinamos nedelsiant. Komisija nedelsdama praneša apie jas 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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b) Per vieną mėnesį nuo tokio pranešimo Europos Parlamentas savo narių balsų 

dauguma arba Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali paprieštarauti Komisijos 

patvirtintoms priemonėms remdamiesi tuo, kad priemonės viršija pagrindiniame 

dokumente numatytus įgyvendinimo įgaliojimus arba yra nesuderinamos su 

pagrindinio dokumento tikslu ar turiniu, arba jomis nesilaikoma subsidiarumo ar 

proporcingumo principų.

c) Europos Parlamentui ar Tarybai paprieštaravus, Komisija priemones panaikina. 

Tačiau ji gali laikinai taikyti galiojančias priemones, jei tai pateisinama dėl sveikatos 

apsaugos, saugumo ar aplinkos apsaugos priežasčių. Tokiu atveju ji nedelsdama 

komitetui pateikia iš dalies pakeistą priemonių projektą arba pasiūlymą dėl teisės 

akto priėmimo remdamasi Sutartimi. Laikinos priemonės galioja tol, kol jos 

pakeičiamos galutiniu dokumentu.“

8) 7 straipsnio 3 dalies pirmo sakinio pabaigoje įrašomas šis tekstas:

„laikydamasi tvarkos, užtikrinančios informacijos perdavimo sistemos skaidrumą bei perduotos 

informacijos ir skirtingų procedūros etapų nustatymą“.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Bendrijų oficialiajame leidinyje.

Priimta ..., ... m. ... ... d.


