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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis nuomonės projektas parengtas reaguojant į Europos Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama pakeisti komiteto procedūros taisykles. Komiteto 
procedūra – tai procesas, kurio metu ekspertų komitetai, sudaryti iš valstybių narių ekspertų iš 
ministerijų ir pirmininkaujami atitinkamo Europos Komisijos padalinio, rengia ES antrinės 
teisės aktus, t. y. įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus. Deleguotųjų aktų atveju mes, 
Parlamento nariai, galime arba jiems pritarti, arba juos atmesti, bet negalime jų keisti. Šiuo 
nuomonės projektu nuomonės referentas siekia:

– didinti demokratiją ir demokratinį pagal komiteto procedūrą priimtų sprendimų teisėtumą;

– didinti skaidrumą kiekviename komiteto procedūros etape, kad vykdant komiteto procedūrą 
būtų daugiau atskaitingumo;

– skatinti valstybes nares, atliekančias joms tenkantį pagrindinį vaidmenį, būti atsakingesnes 
ir atskaitingesnes;

– užtikrinti, kad svarbių sprendimų nepriimtų nedidelis valstybių narių skaičius – taip atsitiktų 
tuo atveju, jei nebūtų atsižvelgiama į susilaikiusias valstybes nares, kaip dabar siūloma 
Komisijos pasiūlyme.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamentu (ES) Nr. 182/2011 
nustatyta sistema apskritai labai pasiteisino 
praktikoje ir išlaiko tinkamą institucinę 
pusiausvyrą, kiek tai susiję su Komisijos ir 
kitų dalyvaujančių subjektų vaidmenimis. 
Taigi ta sistema turėtų toliau veikti 
nepakeista, išskyrus tam tikrus tikslinius 
pakeitimus, susijusius su konkrečiais 
procedūros aspektais apeliacinio komiteto 
lygmeniu. Šiais pakeitimais siekiama 
užtikrinti didesnę politinę atskaitomybę ir 
atsakomybę už politiškai jautrius 

(2) Reglamentu (ES) Nr. 182/2011 
nustatyta sistema apskritai labai pasiteisino 
praktikoje ir išlaiko tinkamą institucinę 
pusiausvyrą, kiek tai susiję su Komisijos ir 
kitų dalyvaujančių subjektų vaidmenimis. 
Taigi ta sistema turėtų toliau veikti 
nepakeista, išskyrus tam tikrus tikslinius 
pakeitimus, susijusius su konkrečiais 
procedūros aspektais apeliacinio komiteto 
lygmeniu. Šiais pakeitimais siekiama 
užtikrinti didesnę politinę atskaitomybę ir 
atsakomybę už politiškai jautrius 
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įgyvendinimo aktus nepakeičiant teisinės ir 
institucinės kompetencijos įgyvendinimo 
aktų atžvilgiu, kaip ji paskirstyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011;

įgyvendinimo aktus ir atsižvelgti į 
atsargumo principą nepakeičiant teisinės 
ir institucinės kompetencijos įgyvendinimo 
aktų atžvilgiu, kaip ji paskirstyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011;

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors Komisijai suteikti įgaliojimai 
tokiais atvejais priimti sprendimą, dėl 
ypatingo sprendžiamų klausimų jautrumo 
valstybės narės taip pat turėtų visiškai 
prisiimti atsakomybę sprendimų priėmimo 
procese. Tačiau tai neįvyksta, kai 
valstybės narės negali pasiekti 
kvalifikuotos balsų daugumos, be kita ko, 
dėl to, kad balsuojant nemažai jų 
susilaiko ar nedalyvauja;

(7) nors šiuo metu Komisijai suteikti 
įgaliojimai tokiais atvejais priimti 
sprendimą, dėl ypatingo sprendžiamų 
klausimų jautrumo valstybės narės turėtų 
prisiimti didesnę atsakomybę sprendimų 
priėmimo procese ir, kai aktas susijęs su 
sveikatos apsauga ar žmonių, gyvūnų ir 
augalų saugumu arba aplinka, turėtų būti 
taikomas atsargumo principas. Todėl 
tokiais atvejais, kai valstybės narės negali 
pasiekti kvalifikuotos balsų daugumos, kad 
būtų priimti pasiūlymai suteikti leidimą 
produktui ar medžiagai, turėtų būti 
laikoma, kad leidimas nesuteiktas;

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turėtų prisiimti didesnę atsakomybę šioje politiškai jautrioje srityje.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant padidinti apeliacinio 
komiteto pridėtinę vertę, jo vaidmuo 

Išbraukta.
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turėtų būti padidintas nustatant galimybę 
surengti kitą apeliacinio komiteto posėdį, 
jei nuomonė nepateikiama. Siekiant 
užtikrinti politines diskusijas, tinkamo 
lygio atstovavimas kitame apeliacinio 
komiteto posėdyje turėtų būtų ministrų 
lygio. Kad būtų galima organizuoti kitą 
tokį posėdį, terminas, per kurį apeliacinis 
komitetas turi pateikti nuomonę, turėtų 
būti pratęstas;

Or. en

Pagrindimas

 Atrodo, kad dar vienas ministerijų lygmens posėdis nėra naudingas, nes daugeliu atvejų 
balsavimo apeliaciniame komitete rezultatas nesiskyrė nuo balsavimo nuolatiniame komitete 
rezultato. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant sumažinti tikimybę, kad 
nuomonė nebus pateikta, ir paskatinti 
valstybių narių atstovus užimti aiškią 
poziciją, reikėtų pakeisti apeliacinio 
komiteto balsavimo taisykles. Todėl 
apskaičiuojant kvalifikuotą daugumą 
posėdyje dalyvaujančiomis valstybėmis 
narėmis reikėtų laikyti tik dalyvaujančias 
ar atstovaujamas valstybes nares, kurios 
balsuodamos nesusilaiko. Siekiant 
užtikrinti, kad balsavimas būtų 
reprezentatyvus, jis turėtų būti laikomas 
galiojančiu tik jei balsuojant apeliacinio 
komiteto posėdyje dalyvauja paprasta 
valstybių narių dauguma. Jei iki termino, 
iki kurio komitetas turi priimti sprendimą, 
nepasiekiamas kvorumas, bus laikoma, 
kad komitetas nepateikė nuomonės, kaip 
yra šiuo metu;

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

 Atrodo, kad balsavimo taisyklės keičiamos dėl tam tikro statistinio poveikio, o ne siekiant 
padidinti valstybių narių atsakomybę. Valstybės narės atstovai gali turėti pagrįstų priežasčių 
balsuodami susilaikyti. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų turėti galimybę 
konkrečiais atvejais prašyti Tarybos 
pareikšti savo požiūrį ir pateikti gaires dėl 
to, kokios yra nuomonės nepateikimo 
pasekmės platesniu mastu, įskaitant 
institucines, teisines, politines ir 
tarptautines pasekmes. Komisija turėtų 
atsižvelgti į bet kokią per 3 mėnesius po 
kreipimosi Tarybos pareikštą poziciją. 
Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali 
kreipdamasi nurodyti trumpesnį terminą;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

 Šios priemonės papildoma nauda nėra aiški. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų padidinti valstybių narių 
atstovų apeliaciniame komitete balsavimo 
skaidrumą ir atskirų valstybių narių 
atstovų nuostatos balsuojant turėtų būti 
paskelbtos viešai;

(11) reikėtų padidinti viso teisėkūros 
proceso skaidrumą, įskaitant informaciją, 
kaip valstybių narių atstovai balsuoja. 
Turėtų būti viešai skelbiamos esminės 
atskirų valstybių narių atstovų balsavimo 
priežastys. Turėtų būti suteikiama išsami 
informacija, be kita ko, apie komitetų 
sudėtį ir dalyvavimą komitetų posėdžiuose 
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ir apie atstovaujamas valstybių narių 
institucijas;

Or. en

Pagrindimas

Skaidresnis turėtų būti visas teisėkūros procesas. Be to, siekiant pagrįsto sprendimų priėmimo 
proceso, kad padidėtų valstybių narių politinė atsakomybė, ir turint omenyje galimas teisines 
pretenzijas, turėtų būti pateiktos esminės balsavimo priežastys.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 (11a) jei būtų sunku gauti teigiamas 
valstybių narių nuomones dėl 
įgyvendinimo aktų projektų, grindžiamų 
tuo pačiu pagrindiniu teisės aktu, 
Europos Parlamentas ir Taryba turėtų 
turėti galimybę nurodyti Komisijai, kad, jų 
nuomone, reikia persvarstyti 
pagrindiniame teisės akte Komisijai 
suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus;

Or. en

Pagrindimas

Dėl nuolatinių problemų, susijusių su panašiais įgyvendinimo aktų projektais, gali prireikti 
persvarstyti atitinkamame pagrindiniame akte numatytus įgyvendinimo įgaliojimus.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
3 straipsnio 7 dalies 5 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 3 straipsnio 7 dalis papildoma šia Išbraukta.
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šešta pastraipa: 
„Kai pagal 6 straipsnio 3 dalies antrą 
pastraipą apeliacinis komitetas nuomonės 
nepateikia, pirmininkas gali nuspręsti, 
kad turi būti surengtas kitas – ministrų 
lygio – apeliacinio komiteto posėdis. 
Tokiais atvejais apeliacinis komitetas 
pateikia savo nuomonę per 3 mėnesius 
nuo pirminio kreipimosi dienos.“;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad dar vienas ministerijų lygmens posėdis nėra naudingas, nes daugeliu atvejų 
balsavimo apeliaciniame komitete rezultatas nesiskyrė nuo balsavimo nuolatiniame komitete 
rezultato.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
6 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis papildoma šia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

„Tačiau apeliacinio komiteto 
dalyvaujančiais nariais laikomi tik 
apeliacinio komiteto nariai, kurie 
dalyvauja ar yra atstovaujami balsuojant 
ir nesusilaiko nuo balsavimo. 5 straipsnio 
1 dalyje nurodyta dauguma yra SESV 238 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta 
kvalifikuota balsų dauguma. Balsavimas 
laikomas galiojančiu tik jei dalyvauja 
paprasta valstybių narių dauguma.“;

Or. en

Pagrindimas

Atrodo, kad balsavimo taisyklės keičiamos dėl tam tikro statistinio poveikio, o ne siekiant 
padidinti valstybių narių atsakomybę. Valstybės narės atstovai gali turėti pagrįstų priežasčių 
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balsuodami susilaikyti.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
6 straipsnio 3 a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įterpiama ši 3a dalis: Išbraukta.
„3a. Kai apeliacinis komitetas 
nuomonės nepateikia, Komisija gali 
perduoti klausimą Tarybai, kad ši pateiktų 
savo požiūrį išreiškiančią nuomonę ir 
gaires dėl to, kokios yra nuomonės 
nepateikimo pasekmės platesniu mastu, 
įskaitant institucines, teisines, politines ir 
tarptautines pasekmes. Komisija 
atsižvelgia į bet kokią per 3 mėnesius po 
kreipimosi Tarybos pareikštą poziciją. 
Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali 
kreipdamasi nurodyti trumpesnį 
terminą.“;

Or. en

Pagrindimas

Šios priemonės papildoma nauda nėra aiški.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 ba) įterpiama ši 4a dalis:
„Nukrypstant nuo 3 dalies, kai 
pagrindinis teisės aktas susijęs su 
sveikatos apsauga ar žmonių, gyvūnų ir 
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augalų saugumu arba aplinka, o 
įgyvendinimo akto projektas susijęs su 
pasiūlymu suteikti leidimą produktui ar 
medžiagai, nesant teigiamos nuomonės, 
už kurią balsuotų dauguma, kaip 
numatyta 5 straipsnio 1 dalyje, Komisija 
nepriima įgyvendinimo akto projekto ir 
laikoma, kad leidimas nesuteiktas.“

Or. en

Pagrindimas

Didesnė svarba turėtų būti teikiama atsargumo principui, o valstybės narės turėtų būti labiau 
atsakingos šioje politiškai jautrioje srityje.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
 10 straipsnio 1 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-a) 1 dalies c punktas pakeičiamas 
taip:

„c) protokolai ir institucijų bei 
organizacijų, kurioms priklauso joms 
atstovauti valstybių narių paskirti asmenys, 
sąrašai;“

„c) protokolai, dalyvių sąrašai ir 
atitinkamų institucijų bei organizacijų, 
kurioms priklauso joms atstovauti 
valstybių narių paskirti asmenys, sąrašai;“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:32011R0182)

Pagrindimas

Skaidresnis turėtų būti visas teisėkūros procesas. Turėtų būti suteikta išsamesnė informacija 
apie komitetų sudėtį.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
 10 straipsnio 1 dalies e punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„e) balsavimo rezultatai, apeliacinio 
komiteto atveju įskaitant kiekvienos 
valstybės narės atstovo pareikštus balsus;

„e) balsavimo rezultatai, įskaitant 
kiekvienos valstybės narės atstovo 
pareikštus balsus, ir esminės kiekvieno 
atstovo balsavimo priežastys;

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumas turėtų būti padidintas ir nuolatinio komiteto lygmeniu. Be to, siekiant pagrįsto 
sprendimų priėmimo proceso, kad padidėtų valstybių narių politinė atsakomybė, ir turint 
omenyje galimas teisines pretenzijas, turėtų būti pateiktos esminės balsavimo priežastys.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 3 a punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 3a) 11 straipsnio 1 dalis pakeičiama 
taip:

„Jei pagrindinis teisės aktas priimamas 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, Europos 
Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo 
metu pranešti Komisijai, kad, jų nuomone, 
įgyvendinimo akto projektas viršija pagal 
pagrindinį teisės aktą suteiktus 
įgyvendinimo įgaliojimus. Tokiu atveju 
Komisija, atsižvelgdama į pareikštas 
nuomones, peržiūri įgyvendinimo akto 
projektą ir praneša Europos Parlamentui ir 
Tarybai, ar ji ketina toliau teikti, iš dalies 
keisti, ar atsiimti tą įgyvendinimo akto 
projektą.“

„Jei pagrindinis teisės aktas priimamas 
pagal įprastą teisėkūros procedūrą, Europos 
Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo 
metu pranešti Komisijai, kad, jų nuomone, 
įgyvendinimo akto projektas viršija pagal 
pagrindinį teisės aktą suteiktus 
įgyvendinimo įgaliojimus arba kad, jų 
nuomone, reikia persvarstyti 
pagrindiniame teisės akte Komisijai 
suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus. 
Tokiais atvejais Komisija, atsižvelgdama į 
pareikštas nuomones, peržiūri 
įgyvendinimo akto projektą arba 
pagrindinį teisės aktą ir praneša Europos 
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Parlamentui ir Tarybai, ar ji ketina toliau 
teikti, iš dalies keisti ar atsiimti tą 
įgyvendinimo akto projektą, ar ji ketina 
pateikti pasiūlymą, kuriuo siekiama iš 
dalies pakeisti pagrindinį teisės aktą.“

Or. en

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX%3A32011R0182)

Pagrindimas

Kai sunku gauti teigiamą valstybių narių nuomonę dėl panašių atvejų, gali būti tikslinga 
persvarstyti Komisijai suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus.


