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*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies 
keičiamos direktyvų 1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB 
nuostatos dėl Komisijai suteikiamų įgaliojimų
(COM(2012)0150 – C7-0089/2012 – 2012/0075(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012)0150),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 
43 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą 
Parlamentui (C7-0089/2012),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Austrijos Federalinės Tarybos pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir 
proporcingumo principų taikymo pateiktą pagrįstą nuomonę, kurioje tvirtinama, jog 
teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

– atsižvelgdamas į 2012 m. gegužės 23 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 
komiteto nuomonę1 ,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2012),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) nors direktyvų 1999/4/EB, (3) direktyvų 1999/4/EB, 2000/36/EB, 

                                               
1 OL C 229, 2012 7 31, p. 143
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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 
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;

2001/111/EB ir 2001/114/EB prieduose yra
nuostatų, susijusių su produktų 
pavadinimais ir (arba) prekiniais 
pavadinimais, produktų aprašymais, 
apibrėžimais ir charakteristikomis,
kuriuos gali reikėti pritaikyti arba atnaujinti 
atsižvelgiant į atitinkamų tarptautinių 
standartų pokyčius arba technikos 
pažangą. Kai tos nuostatos yra susijusios 
su neesminėmis techninėmis nuostatomis, 
t. y. esančiomis Direktyvos 2000/36/EB 
I priedo C ir D skirsniuose, Direktyvos 
2001/111/EB priedo B dalyje ir Direktyvos 
2001/113/EB III priedo B dalyje, 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.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) todėl, siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines direktyvų 

(4) todėl, siekiant papildyti arba iš dalies 
pakeisti tam tikras neesmines direktyvų 
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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 
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; 

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 1 priedo C ir D skirsnius,
Direktyvos 2001/111/EB atveju – pritaikyti 
arba atnaujinti priedo B dalį, o Direktyvos 
2001/113/EB atveju – pritaikyti arba 
atnaujinti III priedo B dalį;

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis
Direktyva 1999/4/EB
4 ir 5 straipsniai
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 1999/4/EB 4 ir 5 straipsniai
pakeičiami taip: 

Direktyvos 1999/4/EB 4 ir 5 straipsniai
išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Priede nustatomi produkto aprašymai, apibrėžimai ir charakteristikos, taigi priedas susijęs su 
esminėmis nuostatomis, kurių deleguoti negalima. Be to, priežastys, nurodytos 6 
konstatuojamojoje dalyje ir 4 ir 5 straipsniuose atrodo nebetinkamos.

Pakeitimas 4

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 pagal 6 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl
I priedo C ir D skirsnių dalinio keitimo 
atsižvelgiant, kai tinkama, į atitinkamų 
tarptautinių standartų pokyčius ir į 
technikos pažangą.

Or. en

Pagrindimas

I priedo A ir B dalyse nustatomi prekiniai pavadinimai, produktų apibrėžimai ir 
charakteristikos, todėl jos susijusios su esminėmis nuostatomis, kurių deleguoti negalima. 
Kita vertus, I priedo C ir D dalys yra susijusios su sudedamųjų dalių procentų apskaičiavimu 
ir Direktyvoje minimo cukraus tipu. Jas galima laikyti neesminėmis techninėmis nuostatomis, 
kurias yra tinkama deleguotaisiais aktais keisti iš dalies.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnis
Direktyva 2000/36/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 (...). 
(Leidinių biuras turi įrašyti šio iš dalies 
keičiančio akto įsigaliojimo datą.).

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Direktyvos 2000/36/EB 5 straipsnio pakeitimą. Siekiama informuoti kitas ES institucijas 
apie deleguotųjų aktų priėmimą ir rezultatus.

Pakeitimas 6

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 

Komisijai pagal 5 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl
priedo B dalies dalinio keitimo 
atsižvelgiant, kai tinkama, į atitinkamų 
tarptautinių standartų pokyčius ir į 
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priedo A dalies nuostatos dėl techninių 
charakteristikų, susijusių su produktų 
pavadinimais ir apibrėžimais, taip pat 
priedo B dalis.

technikos pažangą.

Or. en

Pagrindimas

Priedo A dalyje nustatomi produktų pavadinimai ir apibrėžimai, taigi jis yra susijęs su 
esminėmis nuostatomis, kurių deleguoti negalima. Kita vertus, priedo B dalis yra susijusi su 
tam tikrų cukraus charakteristikų nustatymu, kurį galima laikyti neesmine technine nuostata, 
kurią yra tinkama deleguotaisiais aktais keisti iš dalies.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis
Direktyva 2001/111/EB
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami
neribotam laikotarpiui nuo (...). (Leidinių 
biuras turi įrašyti šio iš dalies keičiančio
teisės akto įsigaliojimo datą.)

2. 4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami
penkerių metų laikotarpiui nuo(...). 
(Leidinių biuras turi įrašyti šio iš dalies 
keičiančio teisės akto įsigaliojimo datą.)

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Direktyvos 2001/111/EB 4 straipsnio pakeitimą. Siekiama informuoti kitas ES institucijas 
apie deleguotųjų aktų priėmimą ir rezultatus.
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Pakeitimas 8

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 pagal 6 straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl
III priedo B dalies dalinio keitimo 
atsižvelgiant, kai tinkama, į atitinkamų 
tarptautinių standartų pokyčius ir į 
technikos pažangą.

Or. en

Pagrindimas

I priede nustatomi produktų pavadinimai ir sąvokų apibrėžimai, o II priede nustatomos 
papildomos sudedamosios dalys, kurios gali būti naudojamos produktuose. Todėl šie priedai 
yra susiję su esminėmis nuostatomis, kurių deleguoti negalima. III priedo B dalis yra susijusi 
su žaliavų apdorojimu ir yra tinkama deleguotaisiais aktais keisti iš dalies.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis
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. Įgaliojimai priimti 5 straipsnyje
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui 
nuo(...). (Leidinių biuras turi įrašyti šio iš 
dalies keičiančio teisės akto įsigaliojimo 
datą.)

Komisija parengia ataskaitą dėl 
įgaliojimų suteikimo likus ne mažiau kaip 
devyniems mėnesiams iki penkerių metų 
laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
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suteikimas automatiškai pratęsiamas 
tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl 
tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 
trims mėnesiams iki kiekvieno tokio 
laikotarpio pabaigos.

Or. en

Pagrindimas

Žr. Direktyvos 2001/113/EB 5 straipsnio pakeitimą.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis
Direktyva 2001/114/EB
5 ir 6 straipsniai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Direktyvos 2001/114/EB 5 ir 6 straipsniai
pakeičiami taip: 

Direktyvos 2001/114/EB 5 ir 6 straipsniai
išbraukiami.

Or. en

Pagrindimas

Priede nustatomi produktų sąvokų apibrėžimai ir pavadinimai, taigi jis yra susijęs su 
esminėmis nuostatomis, kurių deleguoti negalima. Be to, priežastys, nurodytos 6 
konstatuojamojoje dalyje ir 5 ir 6 straipsniuose atrodo nebetinkamos.

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo tikslai. Pasiūlymu siekiama suderinti Komisijos įgyvendinimo 
įgaliojimus esamose Tarybos direktyvose:

 1999 m. vasario 22 d. Direktyvoje 1999/4/EB dėl kavos ir cikorijos ekstraktų,

 2000 m. birželio 23 d. Direktyvoje 2000/36/EB dėl žmonėms vartoti skirtų kakavos ir 
šokolado produktų,

 2001 m. gruodžio 20 d. Direktyvoje 2001/111/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto 
cukraus rūšių,
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 2001 m. gruodžio 20 d. Direktyvoje 2001/113/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių 
džemų, žele, marmeladų ir saldintos kaštonų tyrės,

 2001 m. gruodžio 20 d. Direktyvoje 2001/114/EB dėl žmonėms vartoti skirto tam tikro 
iš dalies arba visiškai dehidratuoto konservuoto pieno,

su Lisabonos sutarties nuostatomis dėl i) Komisijai deleguojamų įgaliojimų priimti bendro 
pobūdžio ne teisėkūros procedūra priimtus aktus, skirtus neesminėms įstatymo galią turinčio 
teisės akto nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, kaip nustatyta šios sutarties 290 
straipsnio 1 dalyje (deleguotieji aktai), ir ii) Komisijai suteikiamų įgaliojimų priimti vienodas 
teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygas, kaip nustatyta šios sutarties 291 
straipsnio 2 dalyje (įgyvendinimo aktai). 

Pasiūlyme nurodyta, kad dabartinėse taip vadinamose „pusryčių“ direktyvose Komisijai 
nesuteikiamos tinkamos galios, kad ji galėtų nedelsiant pritaikyti ar atnaujinti priedų 
technines nuostatas siekiant atsižvelgti į atitinkamų tarptautinių standartų pokyčius ir (arba) 
technikos pažangą. Todėl siūloma Komisijai suteikti įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus, 
kai reikia:

 Direktyvos 1999/4/EB atveju pritaikyti ar atnaujinti su priede pateiktais produktų 
aprašymais ir apibrėžimais susijusias technines charakteristikas,

 Direktyvos 2000/36/EB atveju pritaikyti arba atnaujinti su 1 priedo A skirsnyje 
pateiktais prekiniais pavadinimais ir 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.

Be to, siūloma panaikinti Komisijai suteiktus įgaliojimus šioms „pusryčių“ direktyvų 
nuostatoms suderinti su maistui skirtų ES teisės aktų bendraisiais principais ir reikalavimais. 
Šiuo metu tokių įgaliojimų suteikimas yra nebetinkamas, kadangi bendrosios maisto 
produktus reglamentuojančios Sąjungos nuostatos, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
į šių direktyvų taikymo sritį įtrauktiems produktams taikomos tiesiogiai. 

Pranešėjo komentarai ir rekomendacijos. Pranešėjas pažymi, kad dabartiniuose „pusryčių“ 
direktyvų tekstuose yra nustatytos komitologijos priemonės (Direktyvų 1999/4/EB ir 
2000/36/EB atveju, laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu) arba reguliavimo 
procedūra, pagal kurią privaloma gauti Europos Parlamento nuomonę (Direktyvų 
2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB atveju), kurių taikymo sritis yra gana plati. 
Direktyva 2007/61/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2001/114/EB, yra tokio atitinkamo iš 
dalies keičiančio akto pavyzdys, ja standartizuojamas baltymų kiekis (tam tikrame 
dehidratuotame piene) ir direktyva suderinama su Maisto kodeksu (taip pat žr. 2007 m.
rugsėjo 5 d. Europos Parlamento rezoliuciją, P6_TA(2007)0371). 
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Siūloma nauja formuluotė yra konkretesnė ir ja leidžiama Komisijai iš dalies pakeisti su 
prieduose pateiktais produktų aprašymais ir apibrėžimais susijusias technines charakteristikas. 
Tačiau šis aiškus delegavimas iš dalies keisti charakteristikas, kurios paveiks aprašymus, 
apibrėžimus ar produktų pavadinimus, kurie yra esminės direktyvų nuostatos, apima daugiau 
nei deleguotųjų aktų taikymo sritis pagal Sutarties 290 straipsnį, kuriame delegavimas 
apsiriboja tik neesminių teisėkūros procedūra priimto akto nuostatų papildymu ar daliniu 
keitimu. 
Siekiant tinkamai įtraukti tik neesmines nuostatas ir išvengti neaiškumų dėl to, kokiu mastu 
Komisija gali priimti deleguotuosius aktus, kurie paveiks esmines nuostatas, pvz., produktų 
apibrėžimus, pranešėjas siūlo apriboti įgaliojimų delegavimą taip:

 Direktyvos 2000/36/EB atveju I priedo C ir D skirsniais,

 Direktyvos 2001/111/EB atveju priedo B dalimi,

 Direktyvos 2001/113/EB atveju III priedo B dalimi,
ir panaikinti galimybę priimti deleguotuosius aktus dėl nuostatų, susijusių su techninėmis 
nuostatomis, kurios turi poveikio produktų aprašymams, apibrėžimams, pavadinimams ar 
prekiniams pavadinimams ir charakteristikoms. Pranešėjas taip pat siūlo apriboti delegavimą 
taikant penkerių metų laikotarpį, kurį galima pratęsti, ir stebėti įgaliojimų delegavimą 
reikalaujant, kad prieš pasibaigiant kiekvienam penkerių metų laikotarpiui Komisija šiuo 
klausimu pateiktų ataskaitą.  

Pranešėjas taip pat pabrėžia metodą, kuris buvo taikytas neseniai iš dalies keičiant vaisių 
sulčių direktyvą (Direktyva 2012/12/ES), pagal kurį priedas, kuriame nustatomi produktų 
pavadinimai, apibrėžimai ir charakteristikos, nebuvo įtraukti į delegavimo taikymo sritį. 
Visiškai suprantama, kad tokios esminės nuostatos negali būti keičiamos deleguotaisiais 
aktais. 
Kita vertus, pranešėjas sutinka su siūlymu panaikinti Komisijai suteiktus įgaliojimus suderinti 
dabartines direktyvų nuostatas su bendrosiomis maisto produktus reglamentuojančiomis ES 
nuostatomis, kadangi joms taikomi esami su maisto produktais susiję teisės aktai.


