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Pakeitimas 11
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnio 1 dalyje nurodyta, 
kad „Įgaliojimų delegavimo tikslai, 
turinys, taikymo sritis ir trukmė aiškiai 
apibrėžiami įstatymo galią turinčiuose 
teisės aktuose.“;

Or. en

Pakeitimas 12
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) nors direktyvų 1999/4/EB, 2000/36/EB, 
2001/111/EB ir 2001/114/EB prieduose
yra techninių elementų, kuriuos gali 
reikėti pritaikyti arba atnaujinti 
atsižvelgiant į atitinkamų tarptautinių 
standartų pokyčius, šiomis direktyvomis 
Komisijai nesuteikiami tinkami įgaliojimai, 
atsižvelgiant į tarptautinių standartų 
pokyčius, nedelsiant pritaikyti ar 
atnaujinti minėtus priedus. Be to, 
Direktyvoje 1999/4/EB Komisijai 
nenumatyti tinkami įgaliojimai, 
atsižvelgiant į technikos pažangą, 
nedelsiant pritaikyti ar atnaujinti 
direktyvos priedą, nors minėtame priede 
yra techninių elementų, kuriuos taip pat 
gali reikėti pritaikyti arba atnaujinti 
atsižvelgiant į technikos pažangą. Be to, 
nors Direktyvos 2000/36/EB I priedo A 
skirsnyje ir B skirsnio 1 dalyje yra 

(3) nors direktyvų 1999/4/EB, 2000/36/EB, 
2001/111/EB ir 2001/114/EB prieduose
pateiktus techninius elementus gali reikėti 
pritaikyti arba atnaujinti atsižvelgiant į 
atitinkamų tarptautinių standartų pokyčius, 
šiomis direktyvomis Komisijai 
nesuteikiami tinkami įgaliojimai, 
atsižvelgiant į tarptautinių standartų 
pokyčius. Kai tos nuostatos yra susijusios 
su neesminėmis techninėmis nuostatomis,
t. y. esančiomis Direktyvos 2000/36/EB 
I priedo B, C ir D skirsniuose, Direktyvos 
2001/36/EB I priedo B skirsnyje ir 
Direktyvos 2001/113/EB III priedo B 
skirsnyje, yra tinkama pagal Sutarties 290 
straipsnį Komisijai suteikti įgaliojimus 
priimti deleguotuosius aktus, siekiant 
šiuos priedus suderinti su atitinkamais 
tarptautinių standartų pokyčiais ar 
atsižvelgti į technikos pažangą;
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techninių elementų, kuriuos gali reikėti 
pritaikyti arba atnaujinti atsižvelgiant į 
technikos pažangą, Komisijos įgaliojimai 
suderinti tam tikras to priedo nuostatas su 
technikos pažanga minėtų skirsnių 
neapima. Todėl, kad direktyvos 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 
2001/113/EB ir 2001/114/EB būtų 
nuosekliai įgyvendinamos, Komisijai 
reikėtų suteikti papildomų įgaliojimų 
pritaikyti arba atnaujinti direktyvų 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB ir 
2001/114/EB priedus atsižvelgiant į 
technikos pažangą ir į tarptautinių 
standartų pokyčius;

Or. de

Pakeitimas 13
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl, siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines direktyvų 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 
2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatas 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir (arba), 
atitinkamais atvejais, į tarptautinių 
standartų pokyčius, Komisijai pagal 
Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kurių taikymo 
sritis ir turinys yra šie: Direktyvos
1999/4/EB atveju pritaikyti ar atnaujinti 
su priede pateiktais produktų aprašymais 
ir apibrėžimais susijusias technines 
charakteristikas, paprastai išreikštas 
procentais; Direktyvos 2000/36/EB atveju 
pritaikyti arba atnaujinti su 1 priedo A 
skirsnyje pateiktais prekių pavadinimais ir 
apibrėžimais susijusias technines 
charakteristikas, paprastai išreikštas 
procentais ir (arba) gramais, taip pat to 

(4) todėl, siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines direktyvų 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 
2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatas 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir (arba), 
atitinkamais atvejais, į tarptautinių 
standartų pokyčius, Komisijai pagal 
Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kurių taikymo 
sritis ir turinys yra šie: Direktyvos
2000/36/EB atveju pritaikyti arba atnaujinti 
technines charakteristikas, susijusias su 1
priedo B, C ir D skirsniais ir II priedu;
Direktyvos 2001/111/EB atveju pritaikyti 
arba atnaujinti I priedo B dalies nuostatas 
dėl techninių charakteristikų; Direktyvos 
2001/113/EB atveju pritaikyti arba 
atnaujinti technines charakteristikas, 
susijusias su II priedu ir II priedo B 
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priedo B, C ir D skirsnius; Direktyvos
2001/111/EB atveju pritaikyti arba 
atnaujinti priedo A dalies nuostatas dėl 
techninių charakteristikų, susijusių su 
produktų pavadinimais ir apibrėžimais, 
taip pat priedo B dalį; Direktyvos 
2001/113/EB atveju pritaikyti arba 
atnaujinti I priedo nuostatas dėl techninių 
charakteristikų (paprastai išreikštų 
gramais ir (arba) procentais), susijusių su 
produktų pavadinimais ir sąvokų 
apibrėžimais, taip pat II priedą ir III 
priedo B dalį; Direktyvos 2001/114/EB 
atveju pritaikyti arba atnaujinti I priedo 
nuostatas dėl techninių charakteristikų 
(paprastai išreikštų procentais), susijusių 
su produktų sąvokų apibrėžimais ir 
produktų pavadinimais, taip pat II priedą;

dalimi;

Or. de

Pakeitimas 14
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl, siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines direktyvų 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 
2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatas 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir (arba),
atitinkamais atvejais, į tarptautinių 
standartų pokyčius, Komisijai pagal 
Sutarties 290 straipsnį turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti aktus, kurių taikymo 
sritis ir turinys yra šie: Direktyvos 
1999/4/EB atveju pritaikyti ar atnaujinti su 
priede pateiktais produktų aprašymais ir 
apibrėžimais susijusias technines 
charakteristikas, paprastai išreikštas 
procentais; Direktyvos 2000/36/EB atveju 
pritaikyti arba atnaujinti su 1 priedo A 
skirsnyje pateiktais prekių pavadinimais ir 

(4) todėl, siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines direktyvų 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 
2001/113/EB ir 2001/114/EB nuostatas 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
atitinkamų tarptautinių standartų pokyčius, 
Komisijai pagal Sutarties 290 straipsnį 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
aktus, kurių taikymo sritis ir turinys yra 
šie: Direktyvos 1999/4/EB atveju pritaikyti 
ar atnaujinti su priede pateiktais produktų 
aprašymais ir apibrėžimais susijusias 
technines charakteristikas, paprastai 
išreikštas procentais; Direktyvos 
2000/36/EB atveju pritaikyti arba atnaujinti 
su 1 priedo A skirsnyje pateiktais prekių 
pavadinimais ir apibrėžimais susijusias 
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apibrėžimais susijusias technines 
charakteristikas, paprastai išreikštas 
procentais ir (arba) gramais, taip pat to 
priedo B, C ir D skirsnius; Direktyvos 
2001/111/EB atveju pritaikyti arba 
atnaujinti priedo A dalies nuostatas dėl 
techninių charakteristikų, susijusių su 
produktų pavadinimais ir apibrėžimais, taip 
pat priedo B dalį; Direktyvos 2001/113/EB 
atveju pritaikyti arba atnaujinti I priedo 
nuostatas dėl techninių charakteristikų 
(paprastai išreikštų gramais ir (arba) 
procentais), susijusių su produktų 
pavadinimais ir sąvokų apibrėžimais, taip 
pat II priedą ir III priedo B dalį; Direktyvos 
2001/114/EB atveju pritaikyti arba 
atnaujinti I priedo nuostatas dėl techninių 
charakteristikų (paprastai išreikštų 
procentais), susijusių su produktų sąvokų 
apibrėžimais ir produktų pavadinimais, taip 
pat II priedą;

technines charakteristikas, paprastai 
išreikštas procentais ir (arba) gramais, taip 
pat to priedo B, C ir D skirsnius; 
Direktyvos 2001/111/EB atveju pritaikyti 
arba atnaujinti priedo A dalies nuostatas 
dėl techninių charakteristikų, susijusių su 
produktų pavadinimais ir apibrėžimais, taip 
pat priedo B dalį; Direktyvos 2001/113/EB 
atveju pritaikyti arba atnaujinti I priedo 
nuostatas dėl techninių charakteristikų 
(paprastai išreikštų gramais ir (arba) 
procentais), susijusių su produktų 
pavadinimais ir sąvokų apibrėžimais, taip 
pat II priedą ir III priedo B dalį; Direktyvos 
2001/114/EB atveju pritaikyti arba 
atnaujinti I priedo nuostatas dėl techninių 
charakteristikų (paprastai išreikštų 
procentais), susijusių su produktų sąvokų 
apibrėžimais ir produktų pavadinimais, taip 
pat II priedą;

Or. en

Pakeitimas 15
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis
Direktyva 2000/36/EB
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeistos 
su 1 priedo A skirsnyje pateiktais prekių 
pavadinimais ir apibrėžimais susijusios 
techninės charakteristikos, taip pat to 
priedo B, C ir D skirsniai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad,
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeisti 
I priedo B, C ir D skirsniai.

Or. de
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Pakeitimas 16
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis
Direktyva 2000/36/EB
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeistos 
su 1 priedo A skirsnyje pateiktais prekių 
pavadinimais ir apibrėžimais susijusios 
techninės charakteristikos, taip pat to 
priedo B, C ir D skirsniai.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius ir į technikos pažangą, 
būtų iš dalies pakeistos su 1 priedo A 
skirsnyje pateiktais prekių pavadinimais ir 
apibrėžimais susijusios techninės 
charakteristikos, taip pat to priedo B, C ir 
D skirsniai.

Or. en

Pakeitimas 17
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis
Direktyva 2001/111/EB
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 5 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeistos 
priedo A dalies nuostatos dėl techninių 
charakteristikų, susijusių su produktų 
pavadinimais ir apibrėžimais, taip pat 
priedo B dalis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 5 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius ir į technikos pažangą, 
būtų iš dalies pakeistos priedo A dalies 
nuostatos dėl techninių charakteristikų, 
susijusių su produktų pavadinimais ir 
apibrėžimais, taip pat priedo B dalis.

Or. en
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Pakeitimas 18
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Direktyva 2001/113/EB
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeistos 
I priedo nuostatos dėl techninių 
charakteristikų, susijusių su produktų 
pavadinimais ir sąvokų apibrėžimais, taip 
pat II priedas ir III priedo B dalis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeistas
II priedas ir III priedo B dalis.

Or. de

Pakeitimas 19
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Direktyva 2001/113/EB
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

 Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeistos 
I priedo nuostatos dėl techninių 
charakteristikų, susijusių su produktų 
pavadinimais ir sąvokų apibrėžimais, taip 
pat II priedas ir III priedo B dalis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius ir į technikos pažangą, 
būtų iš dalies pakeistos I priedo nuostatos 
dėl techninių charakteristikų, susijusių su 
produktų pavadinimais ir sąvokų 
apibrėžimais, taip pat II priedas ir III 
priedo B dalis.

Or. en



AM\921609LT.doc 9/12 PE501.964v01-00

LT

Pakeitimas 20
Linda McAvan

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Direktyva 2001/113/EB
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 
atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies pakeistos
I priedo nuostatos dėl techninių 
charakteristikų, susijusių su produktų 
pavadinimais ir sąvokų apibrėžimais, taip 
pat II priedas ir III priedo B dalis.

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad 
būtų iš dalies pakeistos II priedo nuostatos 
dėl sudedamųjų dalių įtraukimo, o ne 
išbraukimo iš to Priedo, ir iš dalies 
pakeisti III priedo B dalį, siekiant 
atsižvelgti į technikos pažangą ir 
atitinkamų tarptautinių standartų 
pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

II priede pateikiamas baigtinis papildomų sudedamųjų dalių, kurios gal būti naudojamos 
džemams gaminti, sąrašas. Kai kurie inovatyvūs gamintojai galbūt norėtų panaudoti naujas 
sudedamąsias dalis, pvz., šeivamedžio žiedus. Jei būtų leista suteikti įgaliojimus šioje srityje, 
būtų įmanoma greičiau gauti leidimą, nei taikant bendro sprendimo procedūrą kiekvieną 
kartą, kai įtraukiama nauja sudedamoji dalis. Tačiau, išbraukti sudedamąsias dalis iš sąrašo 
turėtų būti galima tik taikant bendro sprendimo procedūrą siekiant užtikrinti jau rinkai 
teikiamų produktų saugumą.

Pakeitimas 21
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Direktyva 2001/113/EB
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 6 
straipsnį priimti deleguotuosius aktus, kad, 

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą ir 
atitinkamų tarptautinių standartų 
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atsižvelgiant į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius (kai tinkama) ir į 
technikos pažangą, būtų iš dalies 
pakeistos I priedo nuostatos dėl techninių 
charakteristikų, susijusių su produktų 
pavadinimais ir sąvokų apibrėžimais, taip 
pat II priedas ir III priedo B dalis.

pokyčius, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
pagal 6 straipsnį priimti deleguotuosius 
aktus dėl sudedamųjų dalių įtraukimo, o 
ne išbraukimo iš II priedo ir dėl III priedo 
B dalies dalinio keitimo.

Or. en

Pagrindimas

Džemų, želė ir marmeladų gamintojai galbūt norėtų panaudoti naujas sudedamąsias dalis, 
kurios šiuo metu neįtrauktos į II priedo sąrašą. Jei būtų leista suteikti įgaliojimus šioje srityje, 
būtų įmanoma prireikus greičiau gauti leidimą.  Komisijos įgaliojimų apribojimas vien tik 
sudedamųjų dalių įtraukimu, o ne išbraukimu apsaugotų dabartinius produktus ir atvertų 
rinkas naujiems.

Pakeitimas 22
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Tarybos direktyva 2001/113/EB
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
neribotam laikotarpiui nuo (...). (Leidinių 
biuras turi įrašyti šio pakeitimų teisės akto 
įsigaliojimo datą.)

2. 5 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 
penkerių metų laikotarpiui nuo …*. 
Komisija parengia deleguotų įgaliojimų 
laikymosi ataskaitą ne vėliau kaip likus 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
ar Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

_______________
*OL: prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.
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Pakeitimas 23
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
Direktyva 2001/113/EB
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 5 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo 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 
neturi poveikio jau galiojančių deleguotųjų 
aktų teisėtumui.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 5 straipsnyje 
nurodytus įgaliojimus priimti 
deleguotuosius aktus. Sprendimu dėl 
įgaliojimų panaikinimo nutraukiami tame 
sprendime nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Jis įsigalioja kitą 
dieną po sprendimo paskelbimo Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje arba kitą 
sprendime nurodytą dieną. Jis nedaro 
poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų 
teisėtumui.

Or. en

Pakeitimas 24
Jean-Pierre Audy

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse.

Šis reglamentas privalomas visas ir 
tiesiogiai taikomas visose valstybėse 
narėse. Konsoliduotos Direktyvų 
1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 
2001/113/EB ir 2001/114/EB versijos 
parengiamos per tris mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos. 

Or. fr
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