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AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS 

1. PASIŪLYMO APLINKYBĖS 
Po Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo 
procedūros su tikrinimu naudojimas, pasiūlymo (COM(2013) 451) ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio 
pritaikoma keletas teisingumo srities teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros 
su tikrinimu naudojimas, pasiūlymo (COM(2013) 452) teikiamas šis pasiūlymas dėl likusių 
pagrindinių teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, 
suderinimo. 

Komisija atliko išsamią visų teisės aktų, kuriuose vis dar daroma nuoroda į reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, analizę, kad įvertintų, ar reguliavimo procedūros su tikrinimu 
priemonės atitinka Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV). Iš analizės matyti, kad kai 
kurioms priemonėms SESV 290 straipsnis netaikomas. Atvejais, kai tos priemonės atitinka 
SESV 291 straipsnio kriterijus, siūloma, kad Komisijai būtų suteikti įgaliojimai priimti 
įgyvendinimo aktus. Keletą nuostatų, pagal kurias Komisijai suteikti įgaliojimai neatitinka 
Sutarties, siūloma panaikinti. 

2. PRITAIKYMO METODAS 
Šiame pasiūlyme laikomasi panašaus požiūrio, kaip ir ankstesniuose pasiūlymuose 
(COM(2013) 451 ir COM(2013) 452). Todėl šiuo pagrindų reglamentu nustatoma, kad tais 
atvejais, kai I priede išvardytuose teisės aktuose numatytas 1999 m. birželio 28 d. Tarybos 
sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką1 (Sprendimas dėl komiteto procedūros), 5a straipsnio naudojimas, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, o kai II priede išvardytuose 
teisės aktuose numatytas Sprendimo dėl komiteto procedūros 5a straipsnio naudojimas, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus.  

Tais atvejais, kai viena nuostata apima keletą įgaliojimų, kurie, atsižvelgiant į SESV 290 ir 
291 straipsnių kriterijus, yra skirtingi (vieni įgaliojimai yra deleguotieji, o kiti – 
įgyvendinimo), įgyvendinimo įgaliojimus siūloma atskirti. 

I priede išvardytų priemonių atveju šiuo pasiūlymu skubos procedūra pagal Sprendimo dėl 
komiteto procedūros 5a straipsnio 6 dalį pritaikoma prie deleguotųjų aktų skubos procedūros 
(pasiūlymo 3 straipsnis). 

II priede išvardytų priemonių atveju šiuo pasiūlymu skubos procedūra pagal Sprendimo dėl 
komiteto procedūros 5a straipsnio 6 dalį pritaikoma prie nedelsiant taikytinų įgyvendinimo 
aktų procedūros pagal Reglamento (ES) Nr. 182/20112 (Reglamentas dėl komiteto 
procedūros) 8 straipsnį (pasiūlymo 4 straipsnio 2 dalis). 

Pritaikymas prie deleguotųjų aktų ir įgyvendinimo aktų sistemos neturės poveikio nebaigtoms 
procedūroms, pagal kurias komitetas jau pateikė nuomonę pagal Sprendimą dėl komiteto 
procedūros. 

Pagrindinių teisės aktų, kurie pritaikomi prie deleguotųjų aktų sistemos, sąrašas pateikiamas 
šio pasiūlymo I priede. Pagrindinių teisės aktų, kurie pritaikomi prie įgyvendinimo aktų 

                                                 
1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.  
2 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
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sistemos, sąrašas pateikiamas šio pasiūlymo II priede. III priede pateikti pagrindinių teisės 
aktų, kurių nuostatos išbraukiamos, pakeitimai. Sąrašai pateikiami pagal politikos sritis ir 
chronologine teisės aktų priėmimo tvarka. 

3. PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, KURIUOS REIKĖS ATSKIRAI 
PERŽIŪRĖTI, SĄRAŠAS 

Toliau išvardyti teisės aktai, kuriuose daroma nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu ir 
kurie bus atskirai iš esmės peržiūrėti, neįtraukiami nei į šį pasiūlymą, nei į abu ankstesnius 
suderinimo pasiūlymus. Jie bus suderinti atliekant šias numatytas peržiūras 

Sritis Teisės aktas 

AGRI  2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos bei panaikinantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 

ESTAT  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 471/2009 dėl Bendrijos statistikos, susijusios su išorės prekyba su ES 
nepriklausančiomis šalimis, ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1172/95 

ESTAT  2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos 
statistinių duomenų, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 3330/91 

ESTAT 
 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(EB) Nr. 91/2003 dėl geležinkelių transporto statistikos 

HOME 
 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 810/2009, nustatantis Bendrijos vizų kodeksą 

MARKT  2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2007/64/EB dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, iš dalies keičianti 
direktyvas 97/7/EB, 2002/65/EB, 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir 
panaikinanti Direktyvą 97/5/EB 

OLAF  1997 m. kovo 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 515/97 dėl valstybių 
narių administracinių institucijų tarpusavio pagalbos ir dėl pastarųjų bei 
Komisijos bendradarbiavimo, siekiant užtikrinti teisingą muitinės ir 
žemės ūkio teisės aktų taikymą 

SANCO  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir 
gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis 
Tarybos direktyvą 91/414/EEB 

SANCO  2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius 
vaistus 
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2013/0365 (COD) 

Pasiūlymas 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS 

kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikoma 
keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu 

naudojimas 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 43 straipsnio 2 dalį, 53 
straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 168 straipsnio 4 dalies a 
punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį, 
214 straipsnio 3 dalį ir 338 straipsnio 1 dalį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę3, 

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę4, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros, 

kadangi: 

(1) Lisabonos sutartimi atskirti Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti visuotinai 
taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus teisės aktus, kuriais papildomos ar iš 
dalies keičiamos neesminės teisėkūros procedūra priimtų aktų nuostatos (deleguotieji 
aktai), ir Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti vienodas teisiškai privalomų 
Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygas (įgyvendinimo aktai); 

(2) priemonės, kurioms priimti gali būti suteikti įgaliojimai, kaip nurodyta Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės atitinka 
priemones, kurioms taikoma Tarybos sprendimo 1999/468/EB5 5a straipsnyje 
nustatyta reguliavimo procedūra su tikrinimu;  

(3) prie SESV 290 straipsnio reikia pritaikyti keletą jau galiojančių teisės aktų, kuriuose 
numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas ir kurie atitinka SESV 290 
straipsnio 1 dalies kriterijus; 

(4) kai Komisija rengia deleguotuosius aktus pagal šiuo reglamentu pritaikytus teisės 
aktus, ypač svarbu, kad ji tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. Atlikdama 
su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų vienu metu, laiku ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai; 

                                                 
3 OL C , , p. . 
4 OL C , , p. . 
5 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai 

suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką, OL L 184, 1999 7 17, p. 23.  
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(5) prie SESV 291 straipsnio reikia pritaikyti keletą jau galiojančių teisės aktų, kuriuose 
numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas ir kurie atitinka SESV 291 
straipsnio 2 dalies kriterijus; 

(6) kai Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, jais turėtų būti naudojamasi pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011;6 

(7) be to, įsigaliojus Lisabonos sutarčiai būtina iš dalies pakeisti keletą jau galiojančių 
teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas, 
išbraukiant tam tikras priemones, kurioms taikoma ši procedūra; 

(8) šis reglamentas neturėtų turėti poveikio nebaigtoms procedūroms, kurių metu iki šio 
reglamento įsigaliojimo komitetas jau pateikė nuomonę pagal Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnį; 

(9) pritaikymas ir pakeitimai, kurie bus padaryti šiuo reglamentu, susiję tik su 
procedūromis, todėl pritaikomų ir keičiamų direktyvų valstybės narės neturi perkelti į 
nacionalinę teisę, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

1. Jeigu nuostatose, kurių sąrašas pateikiamas šio reglamento I priede, numatomas Sprendimo 
1999/468/EB 5a straipsnio 1–5 dalyse nurodytos reguliavimo procedūros su tikrinimu 
naudojimas, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal šio 
reglamento 2 straipsnį. 

2. Jeigu nuostatose, kurių sąrašas pateikiamas I priede, numatomas Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 6 dalyje nurodytos skubos procedūros naudojimas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal šio reglamento 3 straipsnyje numatytą skubos 
procedūrą. 

2 straipsnis 

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.  

2. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui. 

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti suteiktus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių 
deleguotųjų aktų galiojimui.  

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.  

5. Priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 

                                                 
6 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo 

nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, OL L 55, 2011 2 28, p. 13. 
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Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis pratęsiamas dviems mėnesiams. 

6. Jeigu nuostatose, kurių sąrašas pateikiamas šio reglamento I priede, numatoma, kad 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte nustatytas laikotarpis trumpinamas 
pagal to sprendimo 5a straipsnio 5 dalies b punktą, šio straipsnio 5 dalyje nustatyti laikotarpiai 
yra vienas mėnuo.  

3 straipsnis 

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei 
nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai 
apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys. 

2. Europos Parlamentas arba Taryba gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto pagal 2 
straipsnio 5 dalyje nurodytą procedūrą. Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą apie 
Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 
aktą. 

4 straipsnis 

1. Jeigu nuostatose, kurių sąrašas pateikiamas šio reglamento II priede, numatomas 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–5 dalyse nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu naudojimas, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti įgyvendinimo aktus pagal 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsnyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 

2. Jeigu nuostatose, kurių sąrašas pateikiamas II priede, numatomas Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnio 6 dalyje nurodytos skubos procedūros naudojimas, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus pagal 8 straipsnį kartu su 
Reglamento (ES) Nr. 182/2011 5 straipsniu. 

5 straipsnis 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 66/2010, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1221/2009, Tarybos direktyva 97/70/EB, Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1333/2008, Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/46/EB ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 iš dalies keičiami, kaip nurodyta šio 
reglamento III priede. 

6 straipsnis 

Šis reglamentas neturi poveikio nebaigtoms procedūroms, kurių metu komitetas jau pateikė 
savo nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį. 

7 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje. 

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 
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Priimta Briuselyje 

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 
Pirmininkas Pirmininkas
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I PRIEDAS  

Teisės aktų nuostatos, kuriose daroma nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
nurodytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje, ir kurios pritaikomos prie deleguotųjų 

aktų sistemos7 

A. RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS 
1. 2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausiojo lygio domeno įdiegimo 

3 straipsnio 1 dalies a punktas** 

5 straipsnio 1 dalis 

5 straipsnio 2 dalis 

2. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl 
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių 
tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų Direktyva) 

35 straipsnis 

3. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
Direktyva) 

13a straipsnio 4 dalis 

B. KLIMATO POLITIKA 
4. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 

406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 

3 straipsnio 6 dalis 

11 straipsnio 3 dalis 

5. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB 

3d straipsnio 3 dalis 

3f straipsnio 9 dalis 

10 straipsnio 4 dalis 

10a straipsnio 1 dalis 

10a straipsnio 7 dalis 

10a straipsnio 8 dalis 

                                                 
7 Informacijos tikslais nuostatos, kuriose daroma nuoroda į sutrumpintą laikotarpį pagal 2 straipsnio 6 

dalį, šiame priede pažymėtos*, nuostatos, kuriose daroma nuoroda į skubos procedūrą pagal 3 straipsnį, 
šiame priede pažymėtos**, o nuostatos, kuriose daroma nuoroda į skubos procedūrą pagal 3 straipsnį ir 
sutrumpintą laikotarpį pagal 2 straipsnio 6 dalį, šiame priede pažymėtos***. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002R0733:20081211:EN:PDF
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10a straipsnio 13 dalis 

11a straipsnio 9 dalis 

11b straipsnio 7 dalis 

14 straipsnio 1 dalis 

15 straipsnio penkta pastraipa 

19 straipsnio 3 dalis 

22 straipsnis 

24 straipsnio 1 dalies b punktas 

24 straipsnio 3 dalis 

24a straipsnio 1 dalis 

24a straipsnio 2 dalis 

25 straipsnio 2 dalis 

25a straipsnio 1 dalis 

IV priedo A dalis 

C. ENERGETIKA 
6. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/92/EB dėl 

Bendrijos tvarkos, leidžiančios padidinti dujų ir elektros energijos kainų galutiniams 
pramonės vartotojams skaidrumą (nauja redakcija) 

6 straipsnis 

D. ĮMONĖS IR PRAMONĖ 
7. 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į 
išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių 
(Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos 
prieigos 

5 straipsnio 3 dalis 

8 straipsnis 

14 straipsnio 2 dalis 

14 straipsnio 3 dalis 

8. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl 
mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) 

8 straipsnio 1 dalies a punktas 

E. APLINKA 
9. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

66/2010 dėl ES ekologinio ženklo 

6 straipsnio 7 dalis 
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8 straipsnio 2 dalis 

15 straipsnis 

10. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir 
Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB 

17 straipsnio 3 dalis 

48 straipsnio 2 dalis 

F. STATISTIKA 
11. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas 

2 straipsnio 1 dalis 

3 straipsnio 1 dalis 

7 straipsnio 1 dalis 

7 straipsnio 3 dalis 

12. 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 

3 straipsnio 6 dalis 

5 straipsnio 2 dalis 

6 straipsnio 3 dalis dėl su bendrais kokybės standartais susijusių priemonių 
patvirtinimo kartu su 15 straipsnio 1 dalies c punktu dėl bendrųjų kokybės standartų 
patvirtinimo 

8 straipsnio 3 dalis 

15 straipsnio 1 dalis 

13. 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir 
veiklą 

5 straipsnio 4 dalis 

6 straipsnio 3 dalis dėl bendrų kokybės standartų patvirtinimo kartu su 9 straipsnio 2 
dalies a punktu 

9 straipsnio 2 dalies b punktas 

9 straipsnio 2 dalies c punktas dėl tinkamų bendrų kokybės standartų apibrėžimo 

14. 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1445/2007 dėl bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios paritetus 
teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo 

7 straipsnio 4 dalis dėl bendrų kriterijų, kuriais grindžiama kokybės kontrolė, 
patvirtinimo kartu su 12 straipsnio 3 dalies c punktu dėl kokybės kriterijų apibrėžimo 

12 straipsnio 3 dalis 
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15. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos 

5 straipsnio 2 dalis 

7 straipsnio 3 dalis 

8 straipsnio 2 dalis 

9 straipsnio 4 dalis dėl kokybės reikalavimų ir priemonių, būtinų duomenų kokybei 
įvertinti ar pagerinti, patvirtinimo 

10 straipsnio 2 dalis 

13 straipsnis 

16. 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 
dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio 
investicijų Bendrijos statistikos 

4 straipsnio 3 dalis dėl bendrųjų kokybės standartų patvirtinimo 

10 straipsnis  

17. 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) 

6 straipsnio 2 dalis  

15 straipsnio 5 dalis, kartu su 15 straipsnio 2 dalies a punktu, dėl tikslinių pirminių 
kintamųjų, įtrauktinų į kiekvieną skerspjūvio tyrimo sritį, ir tikslinių kintamųjų, 
įtrauktų į išilginio pjūvio tyrimą, sąrašų sudarymo, įskaitant kintamųjų kodų 
nustatymą 

15 straipsnio 5 dalis kartu su 15 straipsnio 2 dalies c punktu 

15 straipsnio 5 dalis kartu su 15 straipsnio 2 dalies e punktu 

15 straipsnio 5 dalis kartu su 15 straipsnio 2 dalies f punktu 

18. 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso 

2 straipsnio 4 dalis 

3 straipsnio 2 dalis 

4 straipsnio 1 dalis 

4 straipsnio 2 dalis 

8 straipsnio 1 dalis 

11 straipsnio a punktas 

11 straipsnio b punktas 

11 straipsnio d punktas 

11 straipsnio e punktas 

11 straipsnio f punktas dėl atskirų kokybės kriterijų perduodamiems dabartiniams ir 
atgaliniams duomenims 

11 straipsnio i punktas 
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Priedo 3 punktas 

19. 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 437/2003 dėl statistinių ataskaitų apie keleivių, krovinių ir pašto vežimą oro 
transportu 

5 straipsnis 

7 straipsnio 2 dalis 

10 straipsnio 2 dalis 

20. 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
2150/2002 dėl atliekų statistikos 

1 straipsnio 5 dalis 

3 straipsnio 1 dalis 

4 straipsnio 3 dalis 

5 straipsnio 4 dalis 

6 straipsnio 2 dalies a punktas  

6 straipsnio 2 dalies b punktas 

6 straipsnio 2 dalies c punktas dėl tinkamų kokybės vertinimo kriterijų apibrėžimo 

6 straipsnio 2 dalies d punktas 

8 straipsnio 3 dalis 

I priedo 7 skirsnio 1 punktas 

II priedo 7 skirsnio 1 punktas 

G. VIDAUS RINKA IR PASLAUGOS 
21. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl 

elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš 
dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 
2000/46/EB 

14 straipsnio 1 dalis 

22. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl 
darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios 
organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir 
iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB 

68 straipsnio 1 dalis*** 

69 straipsnio 2 dalis*** 

H. JUDUMAS IR TRANSPORTAS 
23. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir 
standartų 

13 straipsnis 
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14 straipsnio 1 dalis 

14 straipsnio 2 dalis 

24. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl 
keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (Nauja redakcija)  

10 straipsnio 3 dalis 

25. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 
dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo 

10 straipsnio 2 dalis** 

26. 2000 m. lapkričio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/59/EB dėl 
uosto priėmimo įrenginių, skirtų laivuose susidarančioms atliekoms ir krovinių 
likučiams 

15 straipsnis 

27. 1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 97/70/EB, nustatanti suderintus saugumo 
reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams 

8 straipsnio b punktas 

I. SVEIKATA IR VARTOTOJŲ REIKALAI 
28. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 

2 straipsnio 3 dalis 

13 straipsnio 8 dalis 

14 straipsnio 2 dalis 

15 straipsnio 1 dalis 

15 straipsnio 2 dalis** 

16 straipsnio 8 dalis 

16 straipsnio 9 dalis** 

20 straipsnio 2 dalis 

31 straipsnio 1 dalis** 

31 straipsnio 2 dalis 

31 straipsnio 3 dalis 

29. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 

8 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys kartu su 78 straipsnio 1 dalies b punktu 

25 straipsnio 3 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies e punktu 

26 straipsnis kartu su 78 straipsnio 1 dalies f punktu 

27 straipsnio 2 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies h punktu 
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29 straipsnio 6 dalies pirmos pastraipos antras sakinys kartu su 78 straipsnio 1 dalies 
c punktu 

30 straipsnio 3 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies i punktu 

52 straipsnio 4 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies j punktu 

54 straipsnio 5 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies k punktu 

58 straipsnio 2 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies l punktu 

65 straipsnio 1 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies m punktu 

68 straipsnio trečia pastraipa kartu su 78 straipsnio 1 dalies n punktu 

78 straipsnio 1 dalies a punktas 

II priedo 3.6.5 punktas 

30. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių 
produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1774/2002 

5 straipsnio 1 dalis** 

5 straipsnio 2 dalis* 

6 straipsnio 1 dalis 

6 straipsnio 2 dalis* 

7 straipsnio 4 dalis 

11 straipsnio 2 dalis 

15 straipsnio 1 dalis 

17 straipsnio 2 dalis 

18 straipsnio 3 dalis 

19 straipsnio 4 dalis 

20 straipsnio 11 dalis 

21 straipsnio 6 dalis 

27 straipsnis 

31 straipsnio 2 dalis 

32 straipsnio 3 dalis 

40 straipsnio a punktas  

40 straipsnio b punktas 

40 straipsnio f punktas 

42 straipsnio 2 dalies a punktas 

42 straipsnio 2 dalies b punktas  

42 straipsnio 2 dalies c punktas 

43 straipsnio 3 dalis 

48 straipsnio 7 dalies a punktas  
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48 straipsnio 7 dalies b punktas  

48 straipsnio 7 dalies d punktas 

48 straipsnio 8 dalis 

31. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 
dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 
83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB  

6 straipsnio 2 dalis** 

17 straipsnio 4 dalis 

20 straipsnio 2 dalis 

27 straipsnio 1 dalis 

32 straipsnio 4 dalis 

32. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų 
liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004 

13 straipsnio 2 dalis 

19 straipsnio 3 dalis 

24 straipsnio 4 dalis 
33. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių turinčių tam tikrų maisto 
ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, reglamentus (EB) Nr. 2232/96 ir (EB) Nr. 110/2008 
bei Direktyvą 2000/13/EB 

8 straipsnio 2 dalis** 

22 straipsnis** 

25 straipsnio 3 dalis 
34. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1333/2008 dėl maisto priedų 

9 straipsnio 2 dalis 

24 straipsnio 3 dalis* 

30 straipsnio 1 dalis* 

30 straipsnio 2 dalis* 

30 straipsnio 3 dalis* 

30 straipsnio 5 dalis 

31 straipsnis* 

35. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1332/2008 dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 83/417/EEB, 
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Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB, Tarybos direktyvą 
2001/112/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 258/97 

17 straipsnio 5 dalis 

36. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1331/2008, nustatantis maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų 
suteikimo procedūrą 

7 straipsnio 4 dalis 

7 straipsnio 5 dalis* 

7 straipsnio 6 dalis** 

37. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis 
kitomis medžiagomis 

3 straipsnio 3 dalis** 

4 straipsnio antra pastraipa 

5 straipsnio 1 dalis 

6 straipsnio 6 dalis 

7 straipsnio 1 dalis 

8 straipsnio 2 dalis 

8 straipsnio 5 dalis** 

38. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą  

1 straipsnio 2 dalis  

1 straipsnio 4 dalis 

3 straipsnio d punktas 

4 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 

4 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa  

4 straipsnio 5 dalis 

8 straipsnio 2 dalis  

28 straipsnio 4 dalies b punktas 

39. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti 
žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, 
konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus 

8 straipsnio 5 dalis 

28 straipsnis** 

40. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 

12 straipsnio 4 dalis 

14 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka 
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24 straipsnio 4 dalis 

32 straipsnio šešta pastraipa 

47 straipsnio 3 dalis 

41. 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB, 
nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, 
laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičianti 
Direktyvą 2001/83/EB 

29 straipsnio pirma pastraipa** 

29 straipsnio antros pastraipos a punktas  

29 straipsnio antros pastraipos b punktas** 

29 straipsnio antros pastraipos c punktas** 

29 straipsnio antros pastraipos d punktas** 

29 straipsnio antros pastraipos e punktas** 

29 straipsnio antros pastraipos f punktas** 

29 straipsnio antros pastraipos g punktas** 

29 straipsnio antros pastraipos h punktas 

42. 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo 

4 straipsnio 2 dalis 

4 straipsnio 5 dalis** 

5 straipsnio 4 dalis dėl mažiausių vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekių 
patvirtinimo 

43. 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 
nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose 

7 straipsnio 2 dalis** 

8 straipsnio 1 dalis** 

8 straipsnio 2 dalies antra įtrauka 

II PRIEDAS 

Teisės aktų nuostatos, kuriose daroma nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
nurodytą Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje, ir kurios pritaikomos prie 

įgyvendinimo aktų sistemos8 

A. RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS 
1. 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 626/2008/EB 

dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), 
atrankos ir leidimų išdavimo 

9 straipsnio 3 dalis* 

                                                 
8 Informacijos tikslais nuostatos, kuriose daroma nuoroda į skubos procedūrą pagal Reglamento (ES) Nr. 

182/2011 8 straipsnį, šiame priede pažymėtos**. 
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2. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/22/EB dėl 
universaliųjų paslaugų ir paslaugų gavėjų teisių, susijusių su elektroninių ryšių 
tinklais ir paslaugomis (Universaliųjų paslaugų Direktyva) 

26 straipsnio 7 dalis 

27a straipsnio 5 dalis 

3. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/21/EB dėl 
elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (Pagrindų 
Direktyva) 

9b straipsnio 3 dalis 

10 straipsnio 4 dalis 

15 straipsnio 4 dalis 

17 straipsnio 6 dalies a punktas 

19 straipsnio 4 dalis 

B. KLIMATO POLITIKA 
4. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 

406/2009/EB dėl valstybių narių pastangų mažinti jų šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų emisijas, Bendrijai siekiant įvykdyti įsipareigojimus iki 2020 m. sumažinti 
šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas 

3 straipsnio 2 dalis 

5. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/87/EB, 
nustatanti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimų sistemą Bendrijoje ir iš 
dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/61/EB 

11a straipsnio 8 dalis 

16 straipsnio 12 dalis 

D. ĮMONĖS IR PRAMONĖ 
6. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl 

mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (nauja redakcija) 

8 straipsnio 1 dalies b punktas kartu su 9 straipsnio 3 dalimi 

D. APLINKA 
7. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

1221/2009 dėl organizacijų savanoriško Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito 
sistemos (EMAS) taikymo, panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir 
Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB 

46 straipsnio 6 dalis 

E. STATISTIKA 
8. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 

453/2008 dėl Bendrijos ketvirtinės statistikos apie laisvas darbo vietas 
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5 straipsnio 1 dalis 

9. 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
177/2008, nustatantis bendrą verslo registrų sistemą statistikos tikslais ir 
panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2186/93 

6 straipsnio 3 dalis dėl kokybės ataskaitų turinio ir periodiškumo patvirtinimo kartu 
su 15 straipsnio 1 dalies c punktu dėl kokybės ataskaitų turinio ir periodiškumo 
patvirtinimo 

10. 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir 
veiklą 

6 straipsnio 3 dalis dėl kokybės ataskaitų turinio ir periodiškumo apibrėžimo kartu su 
9 straipsnio 2 dalies c punktu dėl kokybės ataskaitų turinio ir periodiškumo 
apibrėžimo 

11. 2007 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1445/2007 dėl bendrųjų pagrindinės informacijos apie perkamosios galios paritetus 
teikimo ir jų apskaičiavimo bei sklaidos taisyklių nustatymo 

7 straipsnio 4 dalis dėl kokybės ataskaitų struktūros patvirtinimo kartu su 12 
straipsnio 3 dalies c punktu dėl kokybės ataskaitų struktūros apibrėžimo 

12. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1552/2005 dėl su profesiniu mokymu įmonėse susijusios statistikos 

9 straipsnio 4 dalis dėl kokybės ataskaitų struktūros patvirtinimo 

13. 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 184/2005 
dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio 
investicijų Bendrijos statistikos  

4 straipsnio 3 dalis dėl kokybės ataskaitų turinio ir periodiškumo patvirtinimo 

14. 2003 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) 

8 straipsnio 3 dalis 

15 straipsnio 5 dalis kartu su 15 straipsnio 2 dalies a punktu dėl perdavimo 
Eurostatui techninio formato apibrėžimo  

15 straipsnio 5 dalis kartu su 15 straipsnio 2 dalies b punktu  

15 straipsnio 5 dalis kartu su 15 straipsnio 2 dalies d punktu 

15. 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 450/2003 dėl darbo kaštų indekso 

8 straipsnio 2 dalis kartu su 11 straipsnio f punktu, dėl kokybės ataskaitų turinio 
patvirtinimo 

16. 2002 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
2150/2002 dėl atliekų statistikos 

6 straipsnio 2 dalies c punktas dėl kokybės ataskaitų turinio patvirtinimo 
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F. VIDAUS RINKA IR PASLAUGOS 
17. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/110/EB dėl 

elektroninių pinigų įstaigų steigimosi, veiklos ir riziką ribojančios priežiūros, iš 
dalies keičianti Direktyvas 2005/60/EB ir 2006/48/EB ir panaikinanti Direktyvą 
2000/46/EB 

14 straipsnio 2 dalis 

G. JUDUMAS IR TRANSPORTAS 
18. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 725/2004 

dėl laivų ir uostų įrenginių apsaugos stiprinimo 

10 straipsnio 3 dalis** 

19. 1997 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyva 97/70/EB, nustatanti suderintus saugumo 
reikalavimus 24 metrų ilgio ir ilgesniems žvejybos laivams 

8 straipsnio a punkto pirma įtrauka 

H. SVEIKATA IR VARTOTOJŲ REIKALAI 
20. 2010 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių 

18 straipsnio 2 dalis 

21. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1107/2009 dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką ir panaikinantis 
Tarybos direktyvas 79/117/EEB ir 91/414/EEB 

17 straipsnio antra pastraipa kartu su 78 straipsnio 1 dalies d punktu 

29 straipsnio 4 dalis kartu su 78 straipsnio 1 dalies g punktu 

22. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių 
produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) 
Nr. 1774/2002 

40 straipsnio c punktas 

40 straipsnio d punktas 

40 straipsnio e punktas 

41 straipsnio 1 dalis 

41 straipsnio 3 dalis 

42 straipsnio 2 dalies d punktas 

45 straipsnio 4 dalis 

48 straipsnio 7 dalies c punktas 

23. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 767/2009 
dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 
1831/2003 ir panaikinantis Direktyvas 79/373/EEB, 80/511/EEB, 82/471/EEB, 
83/228/EB, 93/74/EEB, 93/113/EB, 96/25/EB bei Sprendimą 2004/217/EB 
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7 straipsnio 2 dalis 

10 straipsnio 5 dalis* 

26 straipsnio 3 dalis  

24. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 
(EB) Nr. 470/2009, nustatantis Bendrijos farmakologiškai aktyvių medžiagų leistinų 
liekanų kiekių nustatymo gyvūninės kilmės maisto produktuose tvarką, panaikinantis 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2001/82/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 726/2004 

18 straipsnis** 

25. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis 
kitomis medžiagomis 

6 straipsnio 1 dalis 

6 straipsnio 2 dalis 

26. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą  

13 straipsnio 3 dalis 

13 straipsnio 4 dalis 

17 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa 

17 straipsnio 3 dalies antros pastraipos b punktas 

18 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa 

18 straipsnio 5 dalies antros pastraipos b punktas 

28 straipsnio 6 dalies a punkto ii papunktis 

27. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/23/EB, nustatanti 
žmogaus audinių ir ląstelių donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, 
konservavimo, laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus  

8 straipsnio 6 dalis 

9 straipsnio 4 dalis 

28. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 
1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 

3 straipsnio 2 dalis 

14 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka 

14 straipsnio 1 dalies antra įtrauka 

15 straipsnio 2 dalis 

26 straipsnio 1 dalis 

29. 2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/98/EB, 
nustatanti žmogaus kraujo ir kraujo komponentų surinkimo, ištyrimo, perdirbimo, 
laikymo bei paskirstymo kokybės ir saugos standartus bei iš dalies keičianti 
Direktyvą 2001/83/EB 
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29 straipsnio antros pastraipos i punktas 

30. 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/46/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo 

5 straipsnio 4 dalis dėl didžiausių vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekių 
patvirtinimo 
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III PRIEDAS 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 66/2010, Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009, Tarybos direktyvos 97/70/EB, Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1333/2008, Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/46/EB ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/96 pakeitimai  

A. APLINKA 
1) Išbraukiama Reglamento (EB) Nr. 66/2010 6 straipsnio 5 dalies antra pastraipa.  

1) Reglamentas (EB) Nr. 1221/2009 iš dalies keičiamas taip: 

a) išbraukiama 16 straipsnio 4 dalis;  

b) išbraukiama 30 straipsnio 6 dalis. 

B. JUDUMAS IR TRANSPORTAS 
3) Išbraukiama Direktyvos 97/70/EB 8 straipsnio a punkto antra įtrauka. 

C. SVEIKATA IR VARTOTOJŲ REIKALAI 
4) Išbraukiamas Reglamento (EB) Nr. 1333/2008 23 straipsnio 4 dalies antras 
sakinys. 

5) Išbraukiama Direktyvos 2002/46/EB 12 straipsnio 3 dalis. 

D. HUMANITARINĖ PAGALBA 
6) Išbraukiama Reglamento (EB) Nr. 1257/96 15 straipsnio 1 dalis. 


