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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl reglamentavimo aplinkos supaprastinimo strategijos
(2006/2006(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į savo 2000 m. spalio 26 d. rezoliuciją dėl Komisijos pranešimo Europos 
Vadovų Tarybai: Geresnė teisėkūra 1998 m. – bendra atsakomybė ... ir Geresnė teisėkūra
1999 m.1,

– atsižvelgdamas į savo 2001 m. lapkričio 29 d. rezoliuciją dėl Komisijos Baltosios knygos 
dėl Europos valdymo2,

– atsižvelgdamas į savo 2003 m. balandžio 8 d. rezoliuciją dėl Komisijos pranešimų dėl 
geresnės teisėkūros 2000 m. ir geresnės teisėkūros 2001 m.3,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. vasario 26 d. rezoliuciją dėl Komisijos pranešimo
„Geresnė teisėkūra 2002 m.“4,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. kovo 9 d. rezoliuciją dėl Komisijos komunikato dėl 
Bendrijos reglamentavimo veiklos supaprastinimo ir patobulinimo5,

– atsižvelgdamas į savo 2004 m. balandžio 20 d. rezoliuciją dėl Bendrijos teisėkūros ir 
konsultacinių procedūrų poveikio6,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Konstitucinių reikalų komiteto, 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Ekonomikos ir pinigų politikos 
komiteto, Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komiteto, 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų 
komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A6-0000/2006),

A. kadangi teisėkūros aplinkos supaprastinimas yra vienas svarbiausių geresnės teisėkūros 
tikslo, kuris yra Sąjungos prioritetas siekiant platesnio augimo ir užimtumo skatinimo 
tikslo, etapų,

B. atsižvelgdamas į tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisės aktų leidybos numatytus 
įsipareigojimus ir tikslus, ypač skirtus Bendrijos teisės aktams supaprastinti ir jų apimčiai 
sumažinti ir susijusius su Bendrijos teisės aktų įtaka valstybėse narėse,

C. atsižvelgdamas į gausias Komisijos, Tarybos ir Parlamento pastarųjų metų pastangas 
  

1 OL C 197, 2001.7.12, p. 433.
2 OL C 153 E, 2002.6.27, p. 314.
3 OL C 64 E, 2004.3.12, p. 135.
4 OL C 98 E, 2004.4.23, p. 155.
5 OL C 102 E, 2004.4.28, p. 512.
6 OL C 104 E, 2004.4.30, p. 146.
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siekiant įgyvendinti, apibrėžti ir patobulinti teisės aktų supaprastinimo priemonių taikymą,

D. atsižvelgdamas į patirtį, įgytą įgyvendinant tarpinstitucinius susitarimus dėl kodifikavimo 
ir išdėstymo nauja redakcija ir laikydamas šiuos instrumentus esminiais siekiant
supaprastinti acquis communautaire,

E. kadangi įsigaliojus tarpinstituciniam susitarimui dėl išdėstymo nauja redakcija buvo 
pateikta tik 12 išdėstymo nauja redakcija pasiūlymų, iš kurių 2 tapo pagrindu 
atitinkamiems teisės aktams paskelbti, 2 buvo atšaukti, o 8 dar yra peržiūrimi; ir kadangi
teisės aktų, kuriems galima būtų pritaikyti šią procedūrą, grupių yra apie 2 400, o kol kas 
Parlamentui pateikti tik 49 kodifikavimo pasiūlymai,

1. Pritaria Komisijos komunikatui dėl reglamentavimo aplinkos supaprastinimo, 
įsipareigojimui pateikti teisės aktų paprastinimo programą ir tos programos įgyvendinimo 
uždaviniams ir metodams;

2. Teigiamai vertina Komisijos ketinimą įtraukti pagrindines paprastinimo iniciatyvas į savo 
metines teisėkūros programas ir pareiškimą, kad Komisija pateiks papildomų komunikatų, 
aprėpiančių įvairius Bendrijos ūkio sektorius;

3. Laikosi nuomonės, kad atšaukti neaktualius arba pasenusius teisės aktus yra prioritetinė 
sąlyga, kurią Komisija privalo vykdyti nedelsdama; tačiau mano, kad šiais pagrindais 
atšaukiant Bendrijos teisės aktus kartu reikia įvesti Bendrijos teisės aktą, neleidžiantį 
valstybėms narėms reglamentuoti dalykų, kurių reglamentavimas Bendrijos lygiu yra
panaikintas;

4. Siūlo, kad Komisija nuolat stebėtų nacionalinius teisės aktus, kurie gali likti galioti 
panaikinus Bendrijos teisės aktą, pagal kurį jie buvo priimti; mano, kad Komisija prie 
savo pasiūlymų turėtų pridėti atitinkamas peržiūros išlygas;

5. Mano, kad kodifikavimas ir išdėstymas nauja redakcija – tai pagrindinės acquis 
communautaire paprastinimo priemonės, ir ragina jas naudoti plačiau; laiko, kad 
išdėstymas nauja redakcija taikomas tik ribotai, o taip yra todėl, kad Parlamento darbo 
tvarkos taisyklių nepavyko pakankamai susieti su išdėstymą nauja redakcija 
reguliuojančiu tarpinstituciniu susitarimu;

6. Džiaugiasi ligšioliniais rezultatais, pasiektais kodifikuojant Bendrijos teisės aktus, ir tikisi, 
kad atitinkami Bendrijos padaliniai parengs naujus, platesnius kodifikavimo pasiūlymus, 
aprėpiančius ir tuos sektorius, kurie šiuo metu dar nėra aprėpti, ypač bendrovių teisę, 
intelektinę nuosavybę ir vartotojų apsaugą;

7. Mano, kad jeigu institucijos tikrai nori supaprastinti teisės aktus ir šiam tikslui pritaikyti
išdėstymą nauja redakcija, tarpinstitucinį susitarimą dėl išdėstymo nauja redakcija reikėtų 
taikyti sistemingiau;

8. Supranta, kad jeigu siekiama išdėstymą nauja redakcija padaryti veiksmingą, Parlamentas 
ir Taryba turėtų iš principo susilaikyti nuo kodifikuotų aktų dalių keitimo; laiko, kad jeigu 
institucijos tikrai nori supaprastinti teisės aktus ir šiam tikslui pritaikyti išdėstymą nauja 
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redakcija, kodifikuotoms teisės akto dalims paprastai turėtų būti taikomos 
tarpinstituciniame susitarime dėl kodifikavimo numatytos sąlygos; tačiau pripažįsta, kad 
reikalinga speciali procedūra, leidžianti keisti kodifikuotą dalį, kai tai yra būtina siekiant 
ją suderinti arba susieti su dalimi, kuri gali būti keičiama;

9. Mano, kad institucijos galėtų sėkmingai nuspręsti, ar, siekiant įgyti reikiamų priemonių 
Bendrijos teisės aktams supaprastinti, greta kodifikavimo ir išdėstymo nauja redakcija 
reikėtų numatyti trečią veiksmų tipą;

10. Mano, kad tarpinstituciniame susitarime dėl išdėstymo nauja redakcija turėtų būti 
išdėstyta procedūra, taikytina, kai vykstant teisėkūros procedūrai tampa būtina keisti 
kodifikuotas teisės akto dalis;

11. Ragina Komisiją atsižvelgiant į anksčiau išdėstytas gaires kuo greičiau pateikti pasiūlymą 
dėl Bendrijos teisėkūros kokybę reguliuojančių tarpinstitucinių susitarimų išdėstymo 
nauja redakcija;

12. Nurodo Konstitucinių reikalų komitetui nustatyti, kaip reikėtų pakeisti Darbo tvarkos 
taisykles, kad susitarimą dėl išdėstymo nauja redakcija galima būtų faktiškai įgyvendinti, 
ypač siekiant plačiau taikyti Darbo tvarkos taisyklėse numatytas supaprastintas 
procedūras;

13. Remia bendro reglamentavimo ir savireglamentavimo praktiką, tačiau pažymi, kad 
Komisija turi nustatyti sąlygas ir ribas, kurių taikydamos tokią praktiką privalo laikytis 
suinteresuotos šalys, ir kad tokia praktika bet kuriuo atveju turėtų būti taikoma tik tada, 
kai tai absoliučiai būtina, prižiūrint Komisijai ir nepažeidžiant Parlamento teisės nesutikti 
su jos taikymu;

14. Paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai,valstybių narių
vyriausybėms ir parlamentams.
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AIŠKINAMOJI DALIS

I. Įvadas

1. Komunikatas KOM(2005)0535 yra iniciatyvų, kuriomis Komisija jau ilgai siekia pagerinti 
Bendrijos teisės aktų kokybę, tąsa. Svarbiausias tikslas – padėti sukurti Europos 
reglamentavimo aplinką, atitinkančią teisės aktų tikrumo ir tikslumo kriterijus. Taigi 
Lisabonos strategija yra skirta pramonės konkurencingumui įtakos turintiems acquis 
communautaire elementams pagerinti.

Pastaruoju metu šioje srityje pavyko sudaryti tarpinstitucinį susitarimą (IIA) dėl geresnės 
teisėkūros, pasirašytą 2003 m. gruodžio 16 d.1, kuris aprėpia įvairius šio klausimo aspektus –
nuo geresnio teisėkūros proceso koordinavimo iki didesnio skaidrumo ir prieigos, Bendrijos 
teisės poveikio analizės ir perkėlimo, kodifikavimo ir supaprastinimo metodikos bei 
komitologijos, ir alternatyvių reglamentavimo metodų bei teisės aktų apimties mažinimo.

Apskritai per pastaruosius kelerius metus Komisija pateikė daug komunikatų ir pasiūlymų 
šiomis temomis2. Parlamentas kelis kartus pareiškė savo poziciją dėl problemų, susijusių su 
Bendrijos teisės aktų kokybe3.

2. Šį klausimą išsamiai nagrinėjo ir Taryba. Plačios diskusijos metu 2005 m. lapkričio 28 ir 29 
d. vykusiame posėdyje ji pritarė supaprastinimui ir dar kartą patvirtino pastangų jam 
įgyvendinti svarbą. Ji ypač pabrėžė, kaip pati pripažino, kad tam tikromis sąlygomis 
reglamentai gali būti tinkamesni instrumentai už direktyvas ta prasme, kad jie gali suteikti 
daugiau teisinio tikrumo ir sudaryti geresnes sąlygas sklandžiai vidaus rinkos veiklai. Visais 
atvejais Taryba laiko, kad tinkamas teisinis požiūris turi būti nustatomas atskirai pagal 
kiekvieną atvejį, tačiau visuomet atsižvelgiant į subsidiarumo ir proporcingumo principus.

Kitais atvejais Taryba yra pažymėjusi, kad suprantami teisiniai tekstai yra gyvybiškai svarbūs 
piliečiams ir verslo sluoksniams, ir atkreipusi dėmesį į kodifikavimui bei poveikio analizei
skirtą vaidmenį.

  
1 OL C 321, 2003.12.31, p. 1.
2 Be bendrųjų komunikatų, Komisija pastaruoju metu pateikė specialių komunikatų, susijusių su plačia tematika, 
aprėpiančia žemės ūkio, žuvininkystės ir aplinkos apsaugos sektorius.
3 Tai patvirtina šios rezoliucijos:
- 2000 m. spalio 26 d. rezoliucija dėl Komisijos pranešimo ...: Geresnė teisėkūra 1998 m. – bendra atsakomybė,
- 2001 m. lapkričio 29 d. rezoliucija dėl Komisijos Baltosios knygos dėl Europos valdymo,
- 2003 m. balandžio 8 d. rezoliucija dėl Komisijos pranešimų dėl geresnės teisėkūros 2000 m. ir geresnės 
teisėkūros 2001 m.,
- 2004 m. vasario 26 d. rezoliucija dėl Komisijos pranešimo „Geresnė teisėkūra 2002 m.“,
- 2004 m. kovo 9 d. rezoliucija dėl Komisijos komunikato dėl Bendrijos reglamentavimo veiklos supaprastinimo
ir patobulinimo,
- 2004 m. balandžio 20 d. rezoliucija dėl Bendrijos teisėkūros ir konsultacinių procedūrų įtakos.



PR\601435LT.doc 7/11 PE 369.937v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

II. Komisijos komunikatas

1. Turėdama omenyje, kad supaprastinimas yra skirtas padaryti Bendrijos ir nacionalinius 
teisės aktus ne tokius gremėzdiškus, lengvai įgyvendinamus, taigi veiksmingesnius siekiant 
nustatytų tikslų, Komisija savo komunikatu KOM(2005)0535 siekia toliau eiti šiuo pasirinktu 
keliu ir stiprinti anksčiau nustatytus principus, siekdama išplėtoti supaprastinimo procesą.

Pagrindinių idėjų atžvilgiu komunikatas suskirstytas į dvi dalis. Pirmąją dalį sudaro „Tęstinė 
paprastinimo programa“, nurodanti, kuriuos teisės aktus Komisija ketina peržiūrėti per 
artimiausius trejus metus siekdama juos supaprastinti. Programa išsamiai išdėstyta 
komunikato 2 priede; ji bus periodiškai peržiūrima ir atnaujinama.

Be to, Komisija įtrauks pagrindines paprastinimo iniciatyvas į savo metines darbo programas 
ir ketina paskelbti kelis papildomus komunikatus dėl žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir kitų
sektorių.

2. Antrojoje, bendresnėje, komunikato dalyje nustatomi su paprastinimu susiję tikslai, 
metodai ir procedūros.

Komisija siūlo penkis teisės aktų supaprastinimo būdus: panaikinimą, kodifikavimą, 
išdėstymą nauja redakcija, reglamentavimo metodo keitimą ir platesnį informacinių 
technologijų taikymą.

3. Kalbant konkrečiau, panaikinimas reiškia nuo 1957 m. priimtų teisės aktų, kurie metams 
bėgant tapo nebeaktualūs arba atgyvenę dėl technikos arba technologijų pažangos, Sąjungos 
politikos raidos, pokyčių vykdant pagrindinius Sutarties straipsnius, nustatant tarptautines 
taisykles arba kuriant standartus, panaikinimą.

4. Kodifikavimas – tai procedūra, kuria kodifikuotini teisės aktai atšaukiami ir pakeičiami 
vienu aktu, nepakeičiant atšauktų aktų turinio. Taigi suvestinis tekstas pakeistas vienu teisės 
aktu – nuosekliu ir suprantamu teisiniu tekstu, kuris formaliai pakeičia pradinį aktą ir visus 
vėlesnius jo pakeitimus.

Praktiniu lygiu kodifikavimas vyksta padedant iš trijų institucijų teisinių tarnybų sudarytai 
Konsultacinei darbo grupei, kurios uždavinys yra atrinkti Komisijos pasiūlymus ir užtikrinti 
Parlamentui ir Tarybai, kad jie iš tikrųjų sudaro kodifikuotinų teisės aktų komplektą ir kad 
Komisija iš esmės nepakeitė teksto.

Visiškas pasenusių nuostatų pašalinimas, naujajame teisės akte vartojamos terminijos 
suderinimas ir preambulės parengimas – visa tai priklauso kodifikavimo, kuris leidžia 
sumažinti teisės aktų apimtį paliekant jų turinį nepaliestą, kategorijai.

5. Išdėstymas nauja redakcija – tai procesas, pagal kurį teisiškai privalomas naujas teisės 
aktas, panaikinantis teisės aktus, kuriuos jis pakeičia, viena vertus, keičia esminį teisės akto 
politikos elementą, kita vertus, kodifikuoja kitas nuostatas, kurias numatoma palikti
nepakeistas.

Išdėstymo nauja redakcija metodas ne tik leidžia atnaujinti teisės aktus keičiant jų turinį, bet 
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kartais jį galima naudoti ir kodifikuojant padrikus teisės aktų tekstus: taigi jis padeda 
supaprastinti teisės aktus ir padaryti juos lengviau suprantamus.

Išdėstymą nauja redakcija reguliuoja 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinis susitarimas1.

6. Reglamentavimo metodo keitimas veikia dviem kryptimis. Visų pirma jis aprėpia daugiau 
alternatyvių reglamentavimo metodų – kaip antai bendrą reglamentavimą ir 
savireglamentavimą.

Bendras reglamentavimas, apibūdintas tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros
(18 punktas), – tai „mechanizmas, pagal kurį įstatymus leidžiančios valdžios institucijos
nustatytus tikslus siekti patikima toje srityje pripažintoms suinteresuotoms šalims
(pavyzdžiui, ūkiniams subjektams, socialiniams partneriams, nevyriausybinėms 
organizacijoms arba asociacijoms)“.

Savireglamentavimas, priešingai, reiškia „ūkinių subjektų, socialinių partnerių, 
nevyriausybinių organizacijų arba asociacijų galimybę priimti tarpusavyje ir savo reikmėms 
bendrąsias gaires Europos lygiu (ypač praktikos kodeksus ir sektorinius susitarimus)“ (minėto 
tarpinstitucinio susitarimo 22 punktas).

Antra, reglamentavimo metodo keitimas taikomas parenkant tinkamą teisinį instrumentą
direktyvose, kurias turėtų pakeisti reglamentai.

Visuotinai žinoma, kad reglamentas taikomas tiesiogiai, be perkeliant atsirandančių 
iškraipymų, be pasirinktos įgyvendinimo priemonės nulemtų neatitikimų ir be būtinybės 
įtraukti jį į nacionalinės teisės aktus.

Todėl paprastinant teisės aktus reglamentams tenka esminis vaidmuo. Direktyvos turėtų būti 
siūlomos tik tuomet, kai pagal subsidiarumo ir proporcingumo principus valstybėms narėms 
reikėtų suteikti didesnę veiksmų laisvę.

7. Jeigu informacinės technologijos naudojamos plačiau, jų potencialą galima panaudoti 
veiksmingiau. Patikimai integruota e. vyriausybė gali padėti palengvinti gremėzdišką 
biurokratizmą pagreitindama procedūras, sustabdydama popierių srautą, suvienodindama 
teisės aktų vykdymą ir sumažindama klaidų pavojų.

8. Pabaigoje Komisija prašo institucijų ir valstybių narių paremti paprastinimo darbą.

III. Pranešėjo nuomonė

1. Pranešimo dėl paprastinimo projektu siekiama atsiliepti į Komisijos komunikatą ir, kai 
galima, pateikti pasiūlymų, kaip siūlomus paprastinimo metodus padaryti veiksmingesnius.

2. Jūsų pranešėjas gali tik ypač pritarti panaikinimo metodui.

Regis, būtų logiška ne tik paremti, bet tiesiog reikalauti, kad Komisija siūlytų panaikinti teisės 
aktus, kurie tapo neaktualūs arba pasenę.

  
1 OL C 77, 2002.3.28, p. 1.
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Tačiau reikėtų atkreipti Komisijos dėmesį, kad tokiais atvejais būtina ne tik panaikinti 
Bendrijos teisės aktą, bet ir priimti naują Bendrijos teisės aktą, kuris, veikdamas pagal 
prevencijos teoriją, padėtų neleisti valstybėms narėms reglamentuoti dalykų, kurių 
reglamentavimas Bendrijos lygiu yra panaikintas. Todėl Komisija turėtų imtis tam reikalingų 
veiksmų.

Komisijos idėja įtraukti į savo teisėkūros pasiūlymus punktus dėl peržiūrėjimo atrodo įdomi, 
ir pradinis svarstymas leidžia manyti, kad Parlamentas galėtų jai pritarti.

3. Jūsų pranešėjas taip pat tvirtai pritaria kodifikavimui, nes taikant šį metodą gaunami 
suprantami ir teisiškai tikri tekstai – taigi tai yra viena pagrindinių paprastinimo priemonių.

Teisės aktų, kuriems galėtų tikti šis metodas, grupių yra apie 2 400, tačiau iki šiol Parlamentas 
išnagrinėjo tik 49 kodifikavimo pasiūlymus, liečiančius daugiausia žemės ūkio sektorių arba 
kitas smarkiai specializuotas politikos sritis. Be to, reikia tikėtis, kad per ateinančius dvejus 
metus aprėps pagrindines ekonomikos sritis – pavyzdžiui, bendrovių teisę, intelektinę 
nuosavybę ir vartotojų apsaugą. Dėl nepakankamo siekio taikyti šį metodą Komisija 
nusipelno kritikos. Reikia imtis politinės iniciatyvos, kad pramonės konkurencingumui ir 
piliečių interesams svarbiausią reikšmę turinčių klausimų kodifikavimas būtų laikomas 
prioritetu.

4. Išdėstymas nauja redakcija tikriausiai yra reikšmingiausia paprastinimo priemonė, ir jos 
taikymą reikėtų visokeriopai skatinti. Komisijos teisėkūros iniciatyvos, susijusios, pavyzdžiui, 
su vidaus rinka arba su aplinkos apsauga, galėtų būti reiškiamos pasiūlymų dėl išdėstymo 
nauja redakcija pavidalu.

Tačiau dažnai dėl išdėstymo nauja redakcija dvejopo pobūdžio – ankstesnis aktas 
kodifikuojamas ir keičiamas, tada panaikinamas nauju teisiniu aktu – šis metodas būna ypač 
sudėtingas. Tai paaiškina, kodėl Komisija šį metodą taiko retai, ir iš tikrųjų teikia pirmenybę 
labiau tradicinėms iniciatyvoms – pavyzdžiui, tik galiojančių teisės aktų pakeitimams arba 
papildymams.

Yra žinoma, kad pagal 2002 m. tarpinstitucinį susitarimą dėl išdėstymo nauja redakcija 
pateikta tik dvylika pasiūlymų: du galiausiai buvo paskelbti, du atšaukti, aštuoni dar 
neišnagrinėti. Sunku suprasti, kodėl pagrindinė supaprastinimo priemonė naudojama taip 
retai. Tai yra vienas iš punktų, dėl kurių Parlamentas galėtų imtis veiksmų.

Jūsų pranešėjas mano, kad išdėstymas nauja redakcija taikomas tik ribotu mastu, ir taip yra 
todėl, kad Parlamento darbo tvarkos taisyklių nepavyko pakankamai susieti su atitinkamu
tarpinstituciniu susitarimu.

Be to, Parlamentas galėtų paraginti Komisiją taikyti tarpinstitucinį susitarimą dėl išdėstymo 
nauja redakcija sistemingiau, ypač siekiant aiškiau skirti kodifikuotą teisės akto dalį, kuriai 
akivaizdžiai taikytinas 1994 m. tarpinstitucinis susitarimas dėl kodifikavimo1, nuo „grynai 
formalių arba redakcinių pakeitimų“ (tarpinstitucinio susitarimo dėl išdėstymo nauja redakcija 
4 punkto trečioji įtrauka).

  
1 OL C 102, 1996.4.4, p. 2.
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Be dalių, kurių papildytas turinys, ir kodifikuotų dalių skyrimo, siekiant įgyti tinkamas 
priemones Bendrovės teisės aktams supaprastinti, greta kodifikavimo ir išdėstymo nauja 
redakcija, būtų galima numatyti trečiosios kategorijos veiksmus. Tokiai trečiajai kategorijai 
galėtų priklausyti ankstesnėje dalyje paminėtoje tarpinstitucinio susitarimo dėl išdėstymo 
nauja redakcija 4 punkto trečiojoje įtraukoje nurodyti formalūs arba redakciniai pakeitimai. 
Tokio pobūdžio pakeitimus arba pataisas tikrintų Konsultacinė darbo grupė (tarpinstitucinio 
susitarimo dėl kodifikavimo 4 punktas), kuri, vadovaudamasi kodifikavimo procedūrose jau 
taikoma praktika, įsitikintų, ar jie yra politiškai neutralūs.

Be to, būtų pageidautina nustatyti, ar Parlamentas ir Taryba galėtų įvesti greitą išdėstymo 
nauja redakcija procedūrą – žinoma, nepakenkiant įprastiniam Bendrijos teisėkūros procesui, 
užtat įdiegiant procedūrą, pagal kurią, tarkime, išdėstymą nauja redakcija svarstytų vienas 
Parlamento komitetas, arba atsakingas komitetas pirmiausia turėtų nuspręsti, ar išdėstymo 
nauja redakcija pasiūlymui reikėtų taikyti supaprastintą procedūrą (numatytą Darbo tvarkos 
taisyklėse).

Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 36 punkte teisėkūros institucijos 
raginamos modifikuoti savo darbo metodus įdiegiant teisės aktų supaprastinimo mechanizmą
ad hoc. Tokias ad hoc procedūras galėtų numatyti peržiūrėtas tarpinstitucinis susitarimas dėl 
išdėstymo nauja redakcija (arba naujas tarpinstitucinis susitarimas, arba tarpinstitucinio 
susitarimo dėl geresnės teisėkūros pakeitimas).

Visais atvejais, kadangi išdėstymas nauja redakcija yra tokia svarbi supaprastinimo priemonė, 
Parlamentas turėtų apsvarstyti tarpinstitucinį susitarimą ir priežastis, dėl kurių jis taikomas 
taip retai, o institucijos turėtų prisiimti atsakomybę.

Ypač jeigu iš tiesų norima, kad išdėstymas nauja redakcija taptų veiksmingas, Parlamentas ir 
Taryba turėtų pripažinti iš tarpinstitucinio susitarimo dėl kodifikavimo kylančius apribojimus 
ir išdėstant teisės aktą nauja redakcija susilaikyti nuo kodifikuotų nuostatų keitimo (tokią 
išvadą galima padaryti iš tarpinstitucinio susitarimo dėl išdėstymo nauja redakcija 8 punkto). 
Be šiam tikslui skirto įsipareigojimo, galima būtų priimti specialią kodifikuotos teisės akto 
dalies keitimo procedūrą, kai tai yra būtina siekiant užtikrinti darną su keičiama dalimi. 
Žinoma, tokiu atveju reikėtų pakeisti tarpinstitucinio susitarimo dėl išdėstymo nauja redakcija 
8 punktą, kurio nuostatos tokią procedūrą draudžia.

5. Dėl reglamentavimo metodo keitimo ir bendro reglamentavimo Parlamentas atvirai 
pareiškė savo požiūrį 2004 m. kovo 9 d. rezoliucijoje dėl Komisijos komunikato dėl Bendrijos 
reglamentavimo veiklos supaprastinimo ir patobulinimo ir patvirtino savo teisę nesutikti su 
bendro reglamentavimo procedūra priimtu savanoriško susitarimo įsigaliojimu.

Bendro reguliavimo ir savireguliavimo atvejais Komisijai aiškiai reikia elgtis labai atsargiai ir 
visuomet laikytis tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros, kuriame bet kuriuo 
atveju numatyta, kad susitarimų projektai turi būti nusiųsti teisėkūros institucijai, pagrindų 
sistemos.

Komisijos pasiūlymas išplėsti bendrą reglamentavimą siekiant aprėpti pagrindinius 
ekonomikos sektorius (pavyzdžiui, paslaugas) atrodo esąs visiškai pagrįstas. Būtina, kad 
Komisija įgyvendintų tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, o svarbiausia –
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įsipareigotų savo teisėkūros pasiūlymuose nurodyti, kokiomis sąlygomis ir kokiose ribose
atitinkamos suinteresuotos šalys gali sudaryti savanoriškus susitarimus.

6. Direktyvų keitimas reglamentais yra gyvybiškai svarbus siekiant supaprastinti teisės 
aktus, nes jis pašalina perkėlimo problemas ir labai padeda sumažinti teisės instrumentų 
apimtį, su sąlyga, kad ši procedūra taikoma apdairiai ir nesikėsinant į valstybių narių 
įgaliojimus.

7. Jūsų pranešėjas neprieštarauja Komisijos pasiūlymui visiškai panaudoti informacinių
technologijų potencialą. Parlamentas galėtų paremti tiek būsimą e. vyriausybės veiksmų 
planą, tiek teisėkūros pasiūlymus dėl procedūrų atvėrimo naujoms technologijoms.

8. Trumpai tariant, Komisijai reikia pritarti už jos įsipareigojimą vykdyti savo teisėkūros 
aplinkos supaprastinimo strategiją siekiant – to niekada negalima pamiršti – paremti piliečių 
interesus ir padaryti institucijas našesnes, o teisės instrumentus – veiksmingesnius.

Tačiau reikėtų atkreipti dėmesį į čia pateiktas pastabas ir stengtis veikti tiksliau tobulinant 
paprastinimo metodus ir nepažeidžiant sutartyse numatytų teisėkūros procedūrų. Kaip kelis 
kartus minėta, tarpinstitucinio susitarimo dėl išdėstymo nauja redakcija peržiūrėjimas galėtų 
suteikti galingą paskatą tiek priemonėms, tiek rezultatams supaprastinti.

Baigdamas Jūsų pranešėjas mano, kad būtų teisinga paraginti Komisiją, atsižvelgiant į 
anksčiau išdėstytas gaires, nedelsiant pateikti pasiūlymą dėl Bendrijos teisėkūros kokybę 
reguliuojančių tarpinstitucinių susitarimų išdėstymo nauja redakcija.


