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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl teisės aktų leidėjams pateiktų teisės aktų pasiūlymų atrankos rezultatų
(2005/2214(INI))

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į 2005 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatą Tarybai ir Europos 
Parlamentui dėl teisės aktų leidėjams pateiktų teisės aktų atrankos rezultatų 
(KOM(2005)0462,

– atsižvelgdamas į 2006 m. sausio 23 d. Europos Parlamento Pirmininko raštą Europos 
Komisijos Pirmininkui1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 45 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Konstitucinių reikalų komiteto pranešimą ir Vystymosi komiteto, 
Biudžeto komiteto, Biudžeto kontrolės komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, 
Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Teisės reikalų 
komiteto ir Peticijų komiteto nuomones (A6-0000/2006),

Kadangi

A. 2005 m. rugsėjo 27 d. komunikate Komisija pranešė apie savo ketinimus panaikinti 68 
pasiūlymus, kurie, jos nuomone, yra nesuderinami su Lisabonos strategijos tikslais ir 
geresnio reglamentavimo principais, o kitus pasiūlymus persvarstyti įvertinant jų 
ekonominį poveikį ir galiausiai iš dalies pakeisti, 

B. Europos Parlamento Pirmininko rašte Komisijos Pirmininkui, parašytame po to, kai 
Parlamento komitetai išanalizavo šį komunikatą, pritariama Komisijos ketinimams, tačiau 
ypatingai prašoma Komisijos palikti kelis iš siūlomų naikinti pasiūlymų ir prieštaraujama 
galimam kai kurių kitų pasiūlymų pakeitimui, 

C. komunikatas suteikia puikią galimybę nuodugniau išanalizuoti problemas, susijusias su 
Komisijos pateiktu pasiūlymu dėl teisės aktų panaikinimo arba pakeitimo, 

D nepaisant kelių išimčių, didžioji dalis Bendrijos teisės aktų gali būti priimti tik remiantis 
Komisijos, kuriai praktiškai priklauso išskirtinė teisės aktų leidybos iniciatyvos 
kompetencija, pasiūlymu, 

E. EB steigimo sutarties 250 straipsnio antroje dalyje numatyta, kad „kol Taryba nėra 
nusprendusi“, Komisija „savo pasiūlymą gali keisti“ bet kuriuo Bendrijos akto priėmimo 
procedūros metu, 

F. nors istoriškai susiklostė taip, kad Parlamento vaidmuo nėra paminėtas 250 straipsnio 2 
dalyje, bet jei ši dalis taikoma bendro sprendimo procedūrai, minėta nuostata turi būti 
aiškinama kartu su 251 straipsniu arba su 252 straipsniu, jei tai susiję su 
bendradarbiavimo procedūra,

  
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689).
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G. sutartyse nieko nepasakyta apie galimybę Komisijai panaikinti pasiūlymą dėl teisės akto,

H. nors nuostatų dėl teisės aktų pasiūlymų panaikinimo nėra, tai netrukdo Komisijai nuolat 
naikinti pasiūlymus dėl teisės aktų,

I. Parlamentas, Taryba ir Komisija nesutaria dėl Komisijos teisės naikinti pasiūlymus dėl 
teisės aktų tikslių ribų,

J. nepaisant šių nesutarimų, Komisija nuolat naikindavo pasiūlymus dėl teisės aktų, 
nesuteikdama progos iškelti bylos teisme,

K. pats Parlamentas anksčiau yra keletą kartų prašęs Komisijos panaikinti pasiūlymus,

L. 2005 m. gegužės 26 d. pagrindų susitarime1 dėl Europos Parlamento ir Komisijos 
santykių numatoma, kad: 

– visose teisėkūros procedūrose „Komisija, prieš panaikindama savo pasiūlymus, iš 
anksto apie tai praneš Parlamentui ir Tarybai“ (32 punktas),

– bendro sprendimo nereikalaujančiose teisėkūros procedūrose, „jei įmanoma“, 
Komisija imasi panaikinti pasiūlymus dėl teisės aktų, kuriuos atmetė Parlamentas, ir 
paaiškina priežastis, kodėl taip nepadaro, jeigu nusprendžia palikti pasiūlymą,

M. sutarimas dėl Komisijos panaikinamų arba, esant reikalui, iš dalies keičiamų pasiūlymų 
dėl teisės aktų, remiantis bendromis trijų institucijų gairėmis, turės teigiamos įtakos 
sklandžiai teisėkūros procedūrų eigai ir leis sparčiau kodifikuoti, 

1. pritaria 2005 m. rugsėjo 27 d. Komisijos komunikatui ir mano, kad panaikinus arba 
pakeitus didžiąją dalį jame minimų pasiūlymų bus supaprastinta Bendrijos teisės aktų 
sistema, tačiau reikalauja, kad Komisija tinkamai atsižvelgtų į Pirmininko J. Borrell rašte 
Pirmininkui J. M. Barroso pateiktus prieštaravimus dėl kai kurių pasiūlymų; 

2. pabrėžia, kad ateityje vykdydama tokio pobūdžio veiksmus Komisija turės pateikti 
konkrečias kiekvieno pasiūlymo panaikinimo ar pakeitimo priežastis ir neapsiriboti 
bendrais principais, kurie aiškiai nepaaiškina, kodėl Komisija mano, kad tam tikrą 
pasiūlymą reikia panaikinti arba pakeisti; 

3. prašo Komisijos į savo metinę teisėkūros ir darbo programą įtraukti sąrašą pasiūlymų, 
kuriuos ji ketina panaikinti arba iš dalies pakeisti, kad Parlamentas galėtų pareikšti savo 
nuomonę naudodamasis sutartyse numatyta savo išimtine teise ir 2005 m. gegužės 26 d. 
pagrindų susitarime išdėstytomis procedūromis; 

4. pažymi, kad galimybė Komisijai panaikinti pasiūlymą dėl teisės akto nėra paminėta 
jokiose esamų sutarčių nuostatose, o galimybė iš dalies keisti pasiūlymus dėl teisės aktų 
grindžiama principu, kad Komisija gali keisti savo pasiūlymą, kol vyksta Bendrijos akto 
priėmimo procedūra, kaip tai yra aiškiai nurodyta EB sutarties 250 straipsnio 2 dalyje; 

  
1 Priimti tekstai, P6_TA(2005)0194, priedas.
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pripažįsta, kad šis principas taip pat taikomas tada, kai reikalinga bendro sprendimo 
procedūra, numatyta 251 straipsnyje, arba 252 straipsnyje numatyta bendradarbiavimo 
procedūra;

5. vis dėlto pripažįsta, kad esant aiškiems apribojimams galimybė Komisijai panaikinti 
pasiūlymą dėl teisės akto vykstant priėmimo procedūrai:

– atsiranda dėl teisėkūros iniciatyvos teisės ir logiškai papildo galimybę keisti 
pasiūlymą, 

– gali padėti stiprinti Komisijos vaidmenį teisėkūros procedūros metu ir

– gali būti laikoma teigiamu dalyku užtikrinant, kad Bendrijos teisės aktų priėmimo 
procedūra ir tarpinstituciniu dialogu siekiama remti „Bendrijos interesą“; 

6. vis dėlto teigia, kad šią galimybę reikia svarstyti atsižvelgiant į įvairių teisėkūros procese 
dalyvaujančių institucijų prerogatyvas, kaip kad yra numatyta sutartyse, ir laikantis 
lojalaus institucijų bendradarbiavimo principo; 

7. pabrėžia, kad galimybė panaikinti ar pakeisti pasiūlymus neturi pakeisti nė vienos 
institucijos vaidmens teisėkūros procese, kad nekiltų grėsmė institucijų funkcijų 
pusiausvyrai, nes taip gali atsitikti ypač tada, jeigu dėl galimybės panaikinti pasiūlymus 
Komisijai būtų pripažinta tam tikra „veto teisė“; 

8. pabrėžia, kad naikinant arba keičiant tam tikrus pasiūlymus dėl teisės aktų reikia laikytis 
bendrųjų principų, pagal kuriuos Komisija teikia pasiūlymus. Komisijos pasiūlymai turi 
remtis Bendrijos interesu ir būti tinkamai pagrįsti; 

9. iš anksto nespręsdamas dėl Teisingumo Teismo kompetencijos tiksliai apibrėžti 
sutartimis institucijoms priskirtų išimtinių teisių taikymo sritį ir ribas, mano, kad 
institucijoms apibrėžus bendrąsias gaires dėl Komisijos pateiktų pasiūlymų dėl teisės aktų 
panaikinimo ir keitimo, papildančias jau esamus atitinkamus principus, išdėstytus 
Pagrindų susitarime dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių ir Tarpinstituciniame 
susitarime dėl geresnio įstatymų leidimo, tai būtų teigiamas poslinkis, palengvinantis 
teisėkūros procesą ir institucijų dialogą;

10. šias gaires pateikia kaip galimo Komisijos ir Tarybos susitarimo pagrindą naikinant ir 
keičiant Komisijos pasiūlymus dėl teisės aktų:

a) Komisija gali panaikinti arba iš dalies pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto bet kuriuo jo 
priėmimo procedūros metu, kol Taryba nepriėmė sprendimo. Tai reiškia, kad vykstant 
bendro sprendimo ir bendradarbiavimo procedūroms Komisija nebegali taip elgtis, 
kai Taryba priima bendrą sprendimą,

b) kai Europos Parlamentas atmeta pasiūlymą dėl teisės akto arba pasiūlo pakeitimų, 
arba kai Europos Parlamentas paprašo Komisijos panaikinti arba iš dalies pakeisti 
pasiūlymą dėl teisės akto, Komisija į tai tinkamai atsižvelgia. Jeigu dėl svarbių 
priežasčių Komisija nusprendžia palikti pasiūlymą, ji tokio sprendimo priežastis 
paaiškina pranešime Europos Parlamentui,
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c) kai Komisija ketina panaikinti arba iš dalies pakeisti pasiūlymą dėl teisės akto savo 
iniciatyva, ji iš anksto pateikia Europos Parlamentui pranešimą apie savo ketinimus. 
Toks pranešimas yra pateikiamas laiku, suteikiant Europos Parlamentui galimybę 
pateikti savo nuomonę tuo klausimu, ir jame yra aiškiai paaiškinamos priežastys, dėl 
kurių, Komisijos manymu, tam tikras pasiūlymas turi būti panaikintas arba iš dalies 
pakeistas. Komisija tinkamai atsižvelgia į Europos Parlamento nuomonę. Jeigu dėl 
svarbių priežasčių prieš Europos Parlamento valią Komisija nusprendžia panaikinti 
arba iš dalies pakeisti pasiūlymą, ji tokio sprendimo priežastis paaiškina pranešime 
Europos Parlamentui;

11. pabrėžia, kad tai, kiek Komisija atsižvelgia į Europos Parlamento nuomonę, kai tai susiję 
su pasiūlymu dėl teisės akto panaikinimu arba keitimu, yra esminė politinio pasitikėjimo 
dalis, kuri yra darnaus abiejų institucijų bendradarbiavimo pagrindas; 

12. mano, kad institucijoms priėmus šias gaires Komisijai būtų lengviau teikti kodifikavimo 
pasiūlymus; todėl pareiškia norą, kad Darbo tvarkos taisyklėse būtų padaryti būtini 
pakeitimai; 

13. mano, kad jeigu Komisija panaikins arba pakeis pasiūlymą pažeisdama šias gaires, šis 
klausimas bus pateiktas atitinkamiems politiniams Parlamento organams, kad šie priimtų 
politinį sprendimą; be to, mano, kad jeigu Komisija panaikins arba pakeis teisės akto 
pasiūlymą pažeisdama šias gaires, dvi įstatymų leidybos institucijos gali nuspręsti, kad 
toks panaikinimas yra niekinis, ir tęsti procedūrą, kaip yra numatyta sutartyse, kol bus 
priimtas atitinkamas teisės aktas; 

14. paveda Pirmininkui perduoti Europos Parlamento rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.


