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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** 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 direktyvos, kuria iš dalies keičiama 
Tarybos direktyva 2001/110/EB dėl medaus
(COM(2012) 0530 – C7-0304/2012 – 2012/0260(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2012) 0530),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 
43 straipsnio 2 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 
(C7-0304/2012),

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

– atsižvelgdamas į 2012 m. lapkričio 14 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 direktyvos
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) po 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo byloje C-442/09 meduje 
esančios žiedadulkės turi būti laikomos 
pridėtine sudedamąja dalimi 
(komponentu), kaip apibrėžta 2000 m. 
kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

(1) po 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo 
Teismo sprendimo byloje C-442/09 meduje 
esančios žiedadulkės turi būti laikomos 
pridėtine sudedamąja dalimi 
(komponentu), kaip apibrėžta 2000 m. 
kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

                                               
1 OL C […], […], p. […].
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direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, reglamentuojančių maisto 
produktų ženklinimą, pateikimą ir 
reklamavimą, derinimo. Teismo 
sprendimas buvo priimtas pasikliaujant 
argumentu, grindžiamu Teismui pateiktais 
faktais, kad meduje žiedadulkių atsiranda 
dėl centrifugavimo, kurį bitininkai atlieka 
norėdami surinkti medų. Tačiau į avilį 
žiedadulkės patenka tik dėl bičių veiklos ir 
žiedadulkių meduje būna natūraliai 
nepriklausomai nuo to, ar bitininkai 
išgauna medų centrifugavimo būdu. Todėl, 
nepažeidžiant 2003 m. rugsėjo 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų taikymo 
meduje esančioms genetiškai 
modifikuotoms žiedadulkėms, būtina 
patikslinti, kad žiedadulkės yra medaus, 
kuris yra pridėtinių sudedamųjų dalių 
neturinti natūrali medžiaga, sudedamoji 
dalis, o ne pridėtinė sudedamoji dalis, kaip 
apibrėžta Direktyvoje 2000/13/EB. Todėl 
2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 
2001/110/EB dėl medaus turėtų būti 
atitinkamai iš dalies pakeista;

direktyvoje 2000/13/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, reglamentuojančių maisto 
produktų ženklinimą, pateikimą ir 
reklamavimą, derinimo. Vėliau ši 
direktyva buvo panaikinta ir pakeista 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams1. Teismo 
sprendimas buvo priimtas pasikliaujant 
argumentu, grindžiamu Teismui pateiktais
faktais, kad meduje žiedadulkių atsiranda 
dėl centrifugavimo, kurį bitininkai atlieka 
norėdami surinkti medų. Tačiau į avilį 
žiedadulkės patenka tik dėl bičių veiklos ir 
žiedadulkių meduje būna natūraliai 
nepriklausomai nuo to, ar bitininkai 
išgauna medų centrifugavimo būdu. Todėl, 
nepažeidžiant 2003 m. rugsėjo 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų taikymo 
meduje esančioms genetiškai 
modifikuotoms žiedadulkėms, būtina 
patikslinti, kad žiedadulkės yra medaus, 
kuris yra pridėtinių sudedamųjų dalių 
neturinti natūrali medžiaga, sudedamoji 
dalis, o ne pridėtinė sudedamoji dalis, kaip 
apibrėžta Reglamente (ES) Nr. 1169/2011;
____________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriame žiedadulkės apibrėžiamos kaip medaus 
sudedamoji dalis, o ne kaip pridėtinė sudedamoji dalis (komponentas), ir paaiškinama, kad 
medus yra pridėtinių sudedamųjų dalių neturinti natūrali medžiaga. Tačiau Komisijos 
pradiniame tekste nurodyta Direktyva 2000/13/EB buvo panaikinta ir pakeista Reglamentu 
(ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Todėl būtų tikslinga 
apibrėžti žiedadulkes kaip medaus sudedamąją dalį atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Direktyvos 2001/110/EB prieduose 
pateiktas technines detales gali reikėti 
suderinti ar atnaujinti, kad būtų 
atsižvelgta į susijusių tarptautinių 
standartų pokyčius. Ta direktyva 
Komisijai nesuteikia reikiamų įgaliojimų 
skubiai suderinti ar atnaujinti šiuos 
priedus, kad būtų atsižvelgta į susijusių 
tarptautinių standartų pokyčius. Todėl 
siekiant nuosekliai įgyvendinti Direktyvą 
2001/110/EB, Komisijai taip pat turėtų 
būti suteikti įgaliojimai derinti arba 
atnaujinti tos direktyvos priedus, siekiant 
atsižvelgti ne tik į technikos pažangą, bet 
ir į tarptautinių standartų pokyčius;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) todėl, siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą ir, tinkamais atvejais, 
tarptautinių standartų pokyčius, Komisijai 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
teisės aktus pagal Sutarties 290 straipsnį, 
kad ji suderintų ar atnaujintų technines 
charakteristikas, susijusias su produktų 
aprašymais ir apibrėžtimis, pateiktomis 
Direktyvos 2001/110/EB prieduose;

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„5. Žiedadulkės kaip medui būdinga 
natūrali sudedamoji dalis nelaikomos šios 
direktyvos I priede įvardytų produktų 
pridėtine sudedamąja dalimi 
(komponentu), kaip apibrėžta Direktyvos 
2000/13/EB 6 straipsnio 4 dalyje“.

„5. Žiedadulkės kaip medui būdinga 
natūrali sudedamoji dalis nelaikomos šios 
direktyvos I priede įvardytų produktų 
pridėtine sudedamąja dalimi 
(komponentu), kaip apibrėžta Reglamento 
(ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies 
f punkte“.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriame žiedadulkės apibrėžiamos kaip medaus 
sudedamoji dalis, o ne kaip pridėtinė sudedamoji dalis (komponentas). Tačiau Komisijos 
pradiniame tekste nurodyta Direktyva 2000/13/EB buvo panaikinta ir pakeista Reglamentu 
(ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Todėl būtų tikslinga 
apibrėžti žiedadulkes kaip medaus sudedamąją dalį atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgaliojama priimti 
deleguotuosius aktus pagal 6a straipsnį, 
kad iš dalies pakeistų technines 
charakteristikas, susijusias su I priede 

Išbraukta.
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pateiktais pavadinimais, produktų 
aprašymais ir apibrėžimais ir susijusias su 
II priede pateiktais medaus sudėties 
kriterijais, siekiant atsižvelgti į technikos 
pažangą, ir, tinkamais atvejais, 
atitinkamų tarptautinių standartų 
pokyčius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuose prieduose yra esminių direktyvos nuostatų, todėl jie nepriskiriami deleguotųjų aktų 
taikymo sričiai.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6a straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 4 ir 6 straipsniuose nurodyti įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami neribotam laikotarpiui nuo (...). 
(Leidinių biuras turi įrašyti šio pakeitimų 
teisės akto įsigaliojimo datą).

2. Įgaliojimai priimti 4 straipsnyje
nurodytus deleguotuosius aktus Komisijai 
suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 
(...). (Leidinių biuras turi įrašyti šio 
pakeitimų 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. 5 pakeitimą, kuriuo išbraukiamas 6 straipsnis.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/110/EB
6a straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu panaikinti 4 ir 
6 straipsniuose nurodytus įgaliojimus. 
Sprendimu dėl panaikinimo nutraukiami
tame sprendime nurodyti įgaliojimai. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Kitų deleguotųjų aktų 
galiojimas dėl to nesikeičia.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 4 straipsnyje
nurodytų įgaliojimų suteikimą. Sprendimu 
dėl atšaukimo nutraukiamas tame 
sprendime nurodytų įgaliojimų suteikimas. 
Jis įsigalioja kitą dieną po sprendimo
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų teisėtumui.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 5 pakeitimą, kuriuo išbraukiamas 6 straipsnis.
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AIŠKINAMOJI DALIS
Teisingumo Teismo išvados

Pranešėja visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui, kuriame paaiškinama, kad žiedadulkės yra 
medaus sudedamoji dalis, o ne pridėtinė sudedamoji dalis (komponentas).

Codex Alimentarius (Maisto kodekso) standarto „Medus“ 3.1 dalyje teigiama, kad medus yra 
vienos pridėtinės sudedamosios dalies produktas. Šioje dalyje taip pat aiškiai nurodyta, kad 
žiedadulkės nelaikomos medaus pridėtine sudedamąja dalimi (komponentu):
„3.1. Parduodamas medus neturi turėti jokių pridėtinių maistinių sudedamųjų dalių, įskaitant 
maisto ar kitus priedus. Jo sudėtyje neturi būti jokių nepageidaujamų medžiagų, skonio, 
aromato ar kitų medžiagų pėdsakų, iš pašalinių medžiagų patekusių į medų jo gavybos ir 
saugojimo metu. Medus neturi būti pradėjęs fermentuotis ar putoti dėl rūgimo. Iš medaus 
negali būti pašalintos žiedadulkės ar medui būdinga sudedamoji dalis, nebent tai 
neišvengiama šalinant pašalines organines ar neorganines medžiagas.“
Pranešėja pritaria šiai medaus apibrėžčiai.

Pradiniame Komisijos pasiūlymo tekste nenurodomas 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams. Komisijos pasiūlymo tekste žiedadulkės apibūdintos kaip medaus sudedamoji 
dalis, o ne kaip jo pridėtinė sudedamoji dalis (komponentas), kaip tai įvardyta 
Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnio 4 dalyje. Tačiau Direktyva 2000/13/EB panaikinta ir 
pakeista Reglamentu (ES) Nr. 1169/2011, taigi atitinkama nuoroda turi būti daroma būtent į šį 
reglamentą. Todėl pranešėja iš dalies pakeitė Komisijos siūlomą tekstą, siekdama paaiškinti, 
kad žiedadulkės nelaikomos pridėtine sudedamąja dalimi (komponentu), kaip tai apibrėžta 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies f punkte.
Ši išvada turi didelę reikšmę medaus ženklinimui. Medui, kaip vienos pridėtinės 
sudedamosios dalies produktui, netaikomi Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 9 straipsnio 
1 dalyje nustatyti ženklinimo reikalavimai. Jei žiedadulkės būtų laikomos pridėtine 
sudedamąja dalimi (komponentu), medui būtų taikomos minėto straipsnio nuostatos, taigi 
medaus gamybos sektoriui, kuriam priklauso nemažai smulkiojo verslo įmonių, būtų taikomi 
papildomi ženklinimo reikalavimai.
Pranešėja mano, kad tai taip pat naudinga siekiant paaiškinti padėtį vartotojams, kurie šiuo 
metu perka medų manydami, kad jis yra pridėtinių sudedamųjų dalių neturintis natūralus 
produktas.

Komisijos pasiūlymo tikslas – atkurti prieš priimant Teisingumo Teismo sprendimą1 buvusią 
padėtį. Komisija, pasinaudodama pranešėjos pateiktais pakeitimais, pasieks šį tikslą. Dabar ši 
direktyva padės užtikrinti teisinį tikrumą dėl pridėtinių sudedamųjų dalių ženklinimo, tačiau 
gamintojams nebus taikomi jokie papildomi reikalavimai.

Taip pat reikia panagrinėti nuorodos į genetiškai modifikuotą (GM) maistą klausimą 
atsižvelgiant į Teisingumo Teismo priimtą sprendimą. Komisijos pasiūlyme neginčijama 
Teisingumo Teismo išvada byloje C-442/09, kad medui, kuriame yra GM žiedadulkių, 
taikomos Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 nuostatos. Iš dalies pakeitus 

                                               
1 Byla C-442/09 Karl Heinz Bablok ir kiti prieö  Freistaat Bayern.
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Direktyvą 2001/110/EB, medui, kuriame yra GM žiedadulkių, kaip „maistui, kuris 
pagamintas iš genetiškai modifikuotų organizmų (GMO)“, ir toliau bus taikomas minėto 
reglamento 3 straipsnio 1 dalies c punktas.
Teisingumo Teismui priėmus šį sprendimą nemažai gamintojų susidūrė su teisiniu netikrumu, 
kuris turėjo įtakos prekybai. Siekiant užtikrinti sklandų bendrosios rinkos veikimą ir atkurti 
nevaržomą importo srautą, reikia pašalinti šį teisinį netikrumą.

2010 m., paskutiniais metais, apie kuriuos turima statistinių duomenų, Europos Sąjungoje 
pagaminta 203 000 ir importuota apie 148 000 tonų medaus. Dėl klimato sąlygų ES gamybos 
lygiai yra gana nelankstūs, ir, norint patenkinti ES poreikius, būtina užtikrinti galimybes 
importuotiems produktams patekti į rinką. Teisingumo Teismui priėmus šį sprendimą daug 
didelių eksportuojančių šalių, pvz., Kanada, Argentina, Meksika ir Čilė, patyrė su eksportu į 
ES susijusių problemų. Kadangi šios šalys augina genetiškai modifikuotas kultūras, dėl 
netikrumo, susijusio su genetiškai modifikuotų produktų tyrimų ir (arba) ženklinimo 
reikalavimais, sutriko prekybos srautai. Šiuo metu į ES visiškai neimportuojami produktai iš 
Kanados, o nuo 2011 m. gerokai sumažėjo importo iš kitų svarbiausių eksportuojančių šalių, 
kuriose auginamos genetiškai modifikuotos kultūros, mastas.

Net ir vidaus rinkoje būta problemų. Vokietija, kaip daug medaus suvartojanti šalis, 
importuoja medų iš kitų ES valstybių narių, iš kurių daugumoje auginami patvirtinti GMO. 
Dėl panašaus teisinio netikrumo, su kokiu susidūrė trečiosios šalys, Vokietijoje buvo 
uždrausta importuoti medų iš tokių valstybių kaip Ispanija ir Rumunija.

Mūsų tikslas turėtų būti atkurti teisinį tikrumą medaus gamintojams ir bitininkams, taip pat 
importuotojams ir vartotojams. Jei Komisijos pasiūlymas bus priimtas, žiedadulkės bus 
teisiškai patvirtintos kaip [medaus] sudedamoji dalis. Tai reiškia, kad, norint taikyti 0,9 proc. 
ženklinimo ribą, patvirtintų genetiškai modifikuotų žiedadulkių kiekis turės būti 
apskaičiuojamas ne kaip visų žiedadulkių procentinė dalis, o kaip vienos pridėtinės 
sudedamosios dalies produkto „medus“ bendro kiekio procentinė dalis.

Praktinė šio išaiškinimo reikšmė yra ta, kad niekada nereikės ženklinti meduje esančių 
patvirtintų genetiškai modifikuotų žiedadulkių. Taip yra todėl, kad, kaip matyti iš šios 
direktyvos II priedo, paprastai didžiausias vandenyje netirpių medžiagų kiekis (įskaitant 
žiedadulkes) meduje yra 0,1 proc., o išspaustame meduje – 0,5 proc. Akivaizdu, kad šios ribos 
yra žemesnės už nustatytą 0,9 proc. ribą.
Žiedadulkės iš kukurūzų MON 810 dar nepatvirtintos, o tai reiškia, kad valstybės narės dar 
gali GMO auginančioms valstybėms narėms taikyti tyrimų reikalavimus. Kai tik bus 
patvirtintos žiedadulkės iš kukurūzų MON 810, šis reikalavimas bus panaikintas. 2012 m. 
gruodžio 18 d. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) savo nuomonėje dėl žiedadulkių iš 
kukurūzų MON 810 pareiškė, kad

„jei maiste ar maisto produktuose žiedadulkės iš genetiškai nemodifikuotų kukurūzų 
pakeičiamos žiedadulkėmis iš kukurūzų MON 810, kukurūzų MON 810 genetinė modifikacija 
nekelia papildomos grėsmės sveikatai.“2

Iš šio teiginio galima spręsti, kad minėtas patvirtinimas netrukus bus suteiktas.

Priėmus šį Komisijos pasiūlymą eksportuotojams tiek iš ES, tiek iš už jos ribų bus užtikrintas 
teisinis tikrumas, kurio jiems reikia, kad pradėtų normalizuoti prekybos srautus.

                                               
2 EFSA leidinys, 2012 m., 10(12):3022, p. 9.
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Suderinimas su Lisabonos sutartimi
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnyje nustatyta deleguotųjų aktų 
taikymo sritis:
„pagal SESV 290 straipsnį teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė įgalioti Komisiją priimti 
bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais papildomos ar iš dalies 
keičiamos tam tikros neesminės įstatymo galią turinčio teisės akto nuostatos. Sutartyje tokiu 
būdu Komisijos priimti teisės aktai vadinami deleguotais teisės aktais (290 straipsnio 
3 dalis).“
Priėmus šį Komisijos pasiūlymą Komisijai būtų sudarytos sąlygos iš dalies keisti technines 
charakteristikas, susijusias su šiuo metu galiojančios direktyvos I priede pateiktais 
pavadinimais, produktų aprašymais ir apibrėžtimis bei su II priede pateiktais sudėties 
kriterijais. Tačiau pranešėja mano, kad visi šie aspektai yra esminės šios direktyvos nuostatos. 
Taigi Komisijos pasiūlymas, kiek tai sietina su galimybe iš dalies keisti esmines nuostatas, 
viršija Sutartyje nurodytos deleguotųjų aktų taikymo srities ribas. Todėl pranešėja savo 
pranešime pašalino šias nuorodas iš Komisijos pasiūlymo.
Vis dėlto Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl neesminių 
nuostatų. Todėl paliekamas 4 straipsnyje pateiktas pasiūlymas priimti deleguotuosius aktus, 
siekiant nustatyti patikros, ar medus atitinka šios direktyvos nuostatas, metodus.

Tokia pozicija turi būti vertinama atsižvelgiant į neseniai patvirtintus panašius 
Direktyvos 2012/12/ES dėl vaisių sulčių pakeitimus. Šioje direktyvoje iš įgaliojimų suteikimo 
srities pašalintos tos priedų dalys, kuriose nurodyti produktų pavadinimai, aprašymai ir 
charakteristikos. Panašiu požiūriu taip pat vadovaujamasi ir vykstančiose diskusijose dėl 
vadinamųjų pusryčių direktyvų; šiose diskusijose siekiama suderinti Tarybos 
direktyvose 1999/4/EB, 2000/36/EB, 2001/111/EB, 2001/113/EB ir 2001/114/EB Komisijai 
suteiktus įgyvendinimo įgaliojimus ir Lisabonos sutarties nuostatas. Svarbu, kad Parlamentas 
ir toliau vadovautųsi nuosekliu požiūriu, ir būtent todėl pranešėja, rengdama šį pranešimą, 
atsižvelgė ir į šias kitas direktyvas.
Pranešėja taip pat pakeitė laikotarpį, kuriam Komisijai gali būti suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus. Šis laikotarpis pakeistas iš neribotos trukmės į penkerių metų laikotarpį 
su galimybe automatiškai jį pratęsti. Šis pakeitimas – tai standartinė su deleguotaisiais aktais 
susijusi Parlamento formuluotė, be to, jis atitinka požiūrį, kuriuo vadovaujamasi persvarstant 
pirmiau minėtas direktyvas.


