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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 Tarybos reglamento, nustatančio didžiausius leistinus maisto 
produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito 
radiacinės avarijos atvejo (nauja redakcija)
(COM(2010)0184 – C7-0137/2010 – 2010/0098(CNS))

(Konsultavimosi procedūra: nauja redakcija)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2010)0184),

– atsižvelgdamas į Euratomo sutarties 31 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą 
dėl konsultacijos (C7-0137/2010),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto 2010 m birželio 29 d. laišką, pagal Darbo tvarkos 
taisyklių 87 straipsnio 3 dalį pateiktą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos 
komitetui,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 87 ir 55 straipsnius,

– atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą 
(A7-0000/2010),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas, ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2. ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė 
Parlamentas;

3. ragina Tarybą dar kartą su juo konsultuotis, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos 
pasiūlymą;

4. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL C 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Komisija, jei taip reikalaus 
susidariusios aplinkybės, nedelsdama 
turėtų priimti  reglamentą, pateikiantį 
taikytinus iš anksto nustatomus didžiausius 
leistinus lygius.

(8) Komisija nedelsdama turėtų taikyti iš 
anksto nustatomus didžiausius taršos 
leistinus lygius konkrečios branduolinės 
avarijos ar radiologinio pavojaus atveju.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dalis buvo pakeista siekiant suderinti ją su 2 straipsniu, iš dalies pakeistu 
pranešėjo pasiūlymu (10 pakeitimas).

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nustatant tokius didžiausius leistinus 
lygius deramai atsižvelgiama į šiuo metu 
tarptautiniu mastu teikiamas naujausias 
mokslines rekomendacijas ir paisoma 
poreikio nuraminti visuomenę ir šalinti 
tarptautinės reguliavimo praktikos 
skirtumus.

(8a) Nustatant tokius didžiausius leistinus 
lygius deramai atsižvelgiama į šiuo metu 
tarptautiniu mastu teikiamas naujausias 
mokslines rekomendacijas ir paisoma 
poreikio nuraminti visuomenę ir šalinti 
tarptautinės reguliavimo praktikos 
skirtumus.

Or. en

Tekstui lietuvių kalba įtakos neturi

Pagrindimas

Tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8b) Komisijai reikia suteikti įgaliojimus 
tvirtinti deleguotus aktus vadovaujantis 
SESV 290 straipsniu, kai tai susiję su 
priderinimu prie radiacinės maisto 
produktų bei pašarų (I ir III priedai) bei 
mažais kiekiais vartojamų maisto 
produktų sąrašo (II priedas) taršos 
didžiausio leistino lygio techninės 
pažangos. Ypač svarbu, kad Komisija
vykdydama parengiamuosius darbus 
tinkamai konsultuotųsi, įtraukiant ir 
konsultacijas su ekspertais.

Or. en

Pagrindimas

Konstatuojamoji dali dalis įtraukta siekiant suderinamumo su 15 straipsniu bei kitais 
pranešėjo siūlomais straipsniais, kuriais iš dalies keičiamas 5 straipsnis.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Remiantis šiuo metu turimais 
radiacinės saugos duomenimis, yra 
nustatyti išvestiniai pamatiniai lygiai ir jie 
gali būti naudojami kaip pagrindas tuojau 
po branduolinės avarijos ar kito kokio 
nors radiacinės avarijos atvejo, dėl kurio 
yra ar gali būti žymiai užteršiami 
radioaktyviaisiais elementais maisto 
produktai ir pašarai, taikytiniems 
didžiausiems leistiniems radiacinės taršos 
lygiams nustatyti.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad konstatuojamoji dalis yra suformuluota nepakankamai konkrečiai, 
neaišku kas yra „išvestiniai pamatiniai lygiai“ ir ji neatitinka Komisijos minimų didžiausių 
leistinų dydžių taikymo, kaip nurodoma tiek dabartiniame 2 straipsnyje, tiek ir iš dalies 
pakeistoje šio straipsnio versijoje (pranešėjo pateiktas 2 straipsnio 1 dalies 10 pakeitimas). 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Nustatant tokius didžiausius leistinus 
lygius deramai atsižvelgiama į šiuo metu 
tarptautiniu mastu teikiamas naujausias 
mokslines rekomendacijas ir paisoma 
poreikio nuraminti visuomenę ir šalinti 
tarptautinės reguliavimo praktikos 
skirtumus.

Išbraukta.

Or. en

(10 konstatuojamosios dalies formuluotė šiek tiek pakeista tampa nauja 8 a konstatuojamąja 
dalimi)

Pagrindimas

Žr. tą pačią pranešėjo 2 pakeitimo dėl naujos 8 a konstatuojamosios dalies, konstatuojamąją 
dalį, kuri iš dalies pakeista siekiant susieti ją su 8 konstatuojamąja dalimi. 

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) Vis dėlto reikia deramai atsižvelgti į 
konkrečias taikymo sąlygas ir dėl to 
nustatyti tokią tvarką, kuri leistų šiuos iš 
anksto nustatomus lygius skubiai derinti 
su didžiausiais leistinais lygiais, 
atitinkančiais tas aplinkybes, kurios 
susidaro bet kuriuo branduolinės avarijos 
ar kokiu nors kitu radiacinės avarijos 

Išbraukta.
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atveju, sukėlusiu ar galinčiu sukelti žymų 
maisto produktų ir pašarų radiacinę taršą.

Or. en

Pagrindimas

„Tvarka, kuri leistų šiuos iš anksto nustatomus lygius skubiai derinti su didžiausiais leistinais 
lygiais“ yra tvarka, numatyta 3 straipsnyje, kurį pranešėjas siūlo išbraukti (žr. 13 pranešėjo 
siūlomą 3 straipsnio pakeitimą). 

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) Taikytinus didžiausius leistinus 
lygius pateikiantis reglamentas  palaikytų 
Vidaus  rinkos vieningumą ir padėtų 
išvengti prekybos pačioje Sąjungoje
nukreipimų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Keičiant 2 straipsnį pranešėjas ketina išbraukti frazę „Taikytinus didžiausius leistinus lygius 
pateikiantis reglamentas“, kuri teisiniu požuūriu nėra tiksli (žr. 2 straipsnio 1 dalies 
pakeitimo pagrindimą). 

Be to, taikant pagrindiniame reglamente nustatytus lygius, sprendimas neturi poveikio nei 
vidaus rinkos vienovei, nei iškraipo prekybą.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Siekiant palengvinti didžiausių 
leistinų lygių derinimą, reikėtų nustatyti 
konsultavimosi su ekspertais, įskaitant 
Sutarties 31 straipsnyje nurodytą ekspertų 

Išbraukta.
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grupę, tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Šios procedūros yra aiškiai aprašomos pakeistame 5 ir 5a-c straipsniuose, kuriais numatomos 
konsultacijos su Sutarties 31 straipsnio ekspertais. Nauja 8 b konstatuojamoji dalimi 
pakankamai apimama konsultacijų su ekspertais sritis ir ja nurodomos tinkamos teisinės 
procedūros susijusios su didžiausių leistinų lygių derinimu.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Taryba turėtų pasilikti teisę tiesiogiai 
pasinaudoti įgaliojimais priimti 
reglamentą, laiku patvirtinantį priemones, 
kurias per pirmą mėnesį po branduolinės 
ar radiacinės avarijos pasiūlo Komisija. 
Atitinkamas Komisijos priimto reglamento 
nuostatų pritaikymo ar patvirtinimo 
pasiūlymas, visų pirma didžiausių leistinų 
radiacinės taršos lygių nustatymas, turėtų 
būti grindžiamas Sutarties 31 straipsniu 
atsižvelgiant į visuomenės sveikatos 
apsaugą. Tai neužkerta kelio galimybei 
ilgesniame laikotarpyje po branduolinės 
ar radiacinės avarijos į rinką pateikiamų 
maisto produktų ar pašarų kontrolės 
tikslais naudoti kitus teisinius 
instrumentus ar kitą teisės pagrindą.

Išbraukta.

Or. en

(Antrasis ir trečiasis pagrindimo sakiniai (truputį pakeisti) pakartojami aiškinamosios dalies 
(ii) vertinime

Pagrindimas

Pranešėjo nuomone šia konstatuojamaja dalimi nepakankamai aiškiai pagrindžiamas poreikis 
Tarybai palikti įgyvendinimo įgaliojimus, minimus 3 straipsnyje, kiek tai susiję su pagrindinių 
įgyvendinamų teisės aktų kontekstu, prigimtimi ir turiniu. Be to, pranešėjas nėra įsitikinęs dėl 
šio dviejų matmenų požiūriu sukuriamos pridėtinės vertės, kai Taryba gali tvirtini ar pakeisti 
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Komisijos sprendimus, kuri paprastai turėtų būti vienintelė vykdomosios valdžios institucija. 
(Taip pat žr. pranešėjo pateiktą 13 pakeitimo pagrindimą.)

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai Komisija Europos atominės 
energijos  bendrijoje nustatyta ankstyvo 
pasikeitimo informacija radiacinės avarijos 
atveju tvarka arba pagal TATENOS 
1986 m. rugsėjo 26 d. konvenciją dėl 
ankstyvo pranešimo apie branduolinę 
avariją gauna oficialią informaciją apie 
avarijas ar kokį nors kitą radiacinės 
avarijos atvejį, patvirtinančią, kad I priede 
maisto produktams nustatyti  didžiausi 
leistini lygiai arba III priede pašarams 
nustatyti didžiausi leistini lygiai  gali būti 
pasiekti ar jau pasiekti, ji nedelsdama 
priima reglamentą dėl šių didžiausių 
leistinų lygių taikymo.

1. Kai Komisija Europos atominės 
energijos  bendrijoje nustatyta ankstyvo 
pasikeitimo informacija radiacinės avarijos 
atveju tvarka arba pagal TATENOS 
1986 m. rugsėjo 26 d. konvenciją dėl 
ankstyvo pranešimo apie branduolinę 
avariją gauna oficialią informaciją apie 
avarijas ar kokį nors kitą radiacinės 
avarijos atvejį, patvirtinančią, kad I priede 
maisto produktams nustatyti  didžiausi 
leistini lygiai arba III priede pašarams 
nustatyti didžiausi leistini lygiai  gali būti 
pasiekti ar jau pasiekti, ji nedelsdama 
priima sprendimą taikyti didžiausius 
leistinus lygius konkrečios branduolinės 
avarijos arba radiologinio pavojaus 
atveju.

Or. en

Pagrindimas

Didžiausių leistinų taršos lygių taikymas konkrečios padėties atveju be jokios abejonės yra 
įgyvendinimo įgaliojimas, kuris turėtų būti patikėtas Komisijai, vadovaujantis SESV 291 
straipsniu (taikomu remiantis Euratomo sutarties 106a straipsniu).

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kurio reglamento, kaip apibrėžta 
1 dalyje, galiojimo trukmė yra kiek 
įmanoma trumpesnė ir neviršija trijų 
mėnesių, atsižvelgiant į 3 straipsnio 

2. Komisija nustato trukmę, kurios metu 
konkrečios branduolinės avarijos arba 
radiologinio pavojaus atveju yra taikomi 
leistini dydžiai. Šis laikotarpis neviršija 
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4 dalies nuostatas. trijų mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 10 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Taikant šį straipsnį Komisija 
konsultuojasi su ekspertais, į kurių tarpą 
turi būti įtraukti Sutarties 31 straipsnyje 
paminėti ekspertai.

Or. en

Pagrindimas

Žiūrėti 10 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3 straipsnis Išbraukta.
1. Po konsultacijų su ekspertais, įskaitant 
ir Sutarties 31 straipsnyje nurodytą 
ekspertų grupę toliau - ekspertų grupė , 
Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą dėl 
reglamento, pakeičiančio arba 
patvirtinančio šio reglamento  2 straipsnio 
1 dalyje nurodytą reglamentą, per vieną 
mėnesį nuo jo paskelbimo. 3954/87 
(pritaikytas)
2. Pateikdama pasiūlymą dėl 1 dalyje 
nurodyto reglamento, Komisija atsižvelgia 
į Sutarties 30 ir 31 straipsniuose 
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nustatytus pagrindinius reikalavimus, 
įskaitant principą, kad apšvita būtų kiek 
įmanoma mažesnė, atsižvelgiant į 
gyventojų sveikatos apsaugą ir 
ekonominius bei socialinius veiksnius.
3. Taryba kvalifikuota balsų dauguma 
priima sprendimą dėl 1 ir 2 dalyse minėto 
reglamento pasiūlymo  per 2 straipsnio 
2 dalyje nurodytą laikotarpį.
4. Jei Taryba nepriima sprendimo per šį 
laikotarpį, I ir III prieduose  nustatyti 
lygiai ir toliau taikomi tol, kol Taryba 
nenuspręs arba kol Komisija neatsiims 
savo pasiūlymo dėl to, kad 
2 straipsnio 1 dalyje nurodytos sąlygos jau 
neegzistuoja.

Or. en

Pagrindime pateikiamas šiek tiek pakeistas aiškinamosios dalies (ii) vertinimo tekstas

Pagrindimas

3 straipsnyje išdėstyta tvarka, pagal kurią Taryba gali tvirtinti reglamentą siekiant pakeisti ar 
patvirtinti Komisijos ad hoc reglamento nuostatas, neatrodo esanti reikalinga ir sukuria 
teisinio neapibrėžtumo. Atrodo, kad tokios Tarybos priemonės gali būti kvalifikuojamos kaip 
dabartinio reglamento įgyvendinamosios priemonės. Tačiau, vadovaujantis SESV 291 
straipsniu (taikomu remiantis Euratomo sutarties 106a straipsniu) tik visiškais pateisinamais 
konkrečiais atvejais tokie įgaliojimai gali būti suteikiami Tarybai, o paprastai šie įgaliojimai 
suteikiami Komisijai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4 straipsnis Išbraukta.
Bet kurio reglamento, kaip apibrėžta 
3 straipsnyje, galiojimo laikotarpis yra 
ribotas. Valstybės narės prašymu arba 
Komisijos iniciatyva 3 straipsnyje 
nustatyta tvarka šis laikotarpis gali būti 
peržiūrėtas ir pakeistas.
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Or. en

Pagrindimas

Išbraukta, nes 3 straipsnis buvo taip pat išbrauktas.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekdama užtikrinti, kad I ir III  priede 
nustatyti didžiausi leistini lygiai atitiktų 
tolydžio gaunamus naujus mokslinius 
duomenis, Komisija periodiškai teiraujasi 
ekspertų, įskaitant ekspertų grupę , 
nuomonės.

1. Siekiant atsižvelgti į naujus mokslinius 
duomenis, Komisija keičia deleguotus 
teisės aktus, vadovaujantis 5a straipsniu ir 
laikantis 5b ir 5c straipsniuose nurodytų 
sąlygų patvirtina I II ir III priedus.

2. Valstybės narės arba Komisijos 
prašymu I ir III prieduose  nustatyti 
didžiausi leistini lygiai gali būti pakeisti ar 
papildyti, kai Komisija pateikia Tarybai 
pasiūlymą Sutarties 31 straipsnyje 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme nurodoma, kad priedai gali būti persvarstomi arba papildomi. Tai yra 
aiškus deleguotų aktų atvejis. Vadovaujantis SESV 290 straipsniu (taikomu remiantis 
Euratomo sutarties 106a straipsniu), teisės aktu Komisijai galima perduoti įgaliojimus 
tvirtinti bendro taikymo ne teisės aktus, juos papildyti ar keisti neesmines teisės akto dalis. 
Derinimas prie techninės pažangos yra priedų persvartymo tikslas, o keitimas yra dažniausia 
deleguotųjų aktų panaudojimo priežastis. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Delegavimas
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1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
5 straipsnyje nurodytus deleguotus aktus 
penkerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija 
pateikia ataskaitą dėl deleguotų 
įgaliojimų ne vėliau kaip likus šešiems 
mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 
pabaigos. Įgaliojimų delegavimas 
automatiškai pratęsiamas tokios pačios 
trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, 
kai Taryba jį atšaukia pagal 5b straipsnį.
2. Priėmusi deleguotą teisės aktą, 
Komisija iškart apie jį vienu metu praneša 
Europos Parlamentui ir Tarybai.
3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės 
aktus suteikiami Komisijai laikantis 5b ir 
50c straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

(Žr. formuluotę, jau patvirtintą reglamente 438/2010 dėl naminių gyvūnų, OL L 132, 
2010/05/29, psl. 3-10 ir direktyvoje 2010/30ES dėl su energija susijusių gaminių ženklinimo 

OL L 153, 2010/06/18 psl. 1-12)

Pagrindimas

Straipsnių 5a, 5b ir 5c formuluotė yra identiška teisės aktų formuluotėms (pvz. reglamento 
dėl naminių gyvūnų,  ir direktyvos dėl su energija susijusių gaminių elektros suvartojimo 
ženklinimo), kurie buvo neseniai patvirtinti ir kurių atveju taikomi deleguoti teisės aktai.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5b straipsnis
Delegavimo atšaukimas

1. Taryba gali atšaukti 5 straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą.
2. Taryba, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi per pagrįstą 
laikotarpį iki galutinio sprendimo 
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priėmimo informuoti Europos Parlamentą 
ir Komisiją, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
galimas atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl panaikinimo tame 
sprendime nurodyti deleguoti įgaliojimai 
nutraukiami. Sprendimas įsigalioja 
nedelsiant arba vėliau, tame sprendime 
nurodytą dieną. Jis neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotų teisės aktų 
galiojimui. Sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 16 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
5 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5c straipsnis
Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų

1. Taryba gali pareikšti prieštaravimą dėl 
deleguotų teisės aktų per dviejų mėnesių 
laikotarpį nuo pranešimo apie jį dienos.
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviems mėnesiams.
2. Jei per šį laikotarpį Taryba nepareiškia 
prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, jis 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.
Deleguotasis teisės aktas gali būti 
paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti 
anksčiau, nei baigiasi tas laikotarpis, 
jeigu Taryba pranešė Komisijai, kad 
prieštarauti neketina.
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3. Jei Taryba pareiškia prieštaravimus dėl 
priimto deleguoto teisės akto, jis 
neįsigalioja. Taryba nurodo prieštaravimo 
dėl deleguoto teisės akto priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pranešėjo pateiktą 16 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Šio reglamento įgyvendinimo  taisyklės ir 
mažais kiekiais vartojamų maisto 
produktų sąrašo patikslinimai kartu su 
tiems produktams taikytinais didžiausiais 
leistinais radiacinės taršos lygiais, kaip 
išdėstyta II priede,  bei III priede išdėstyti
didžiausi leistini pašarų radiacinės taršos 
lygiai patvirtinami Tarybos  reglamento 
(EB) Nr.  1234/2007  195  straipsnio 2 
dalyje nurodyta  tvarka, kuri taikoma 
pagal analogiją. Šiam tikslui Komisijai 
padeda  ad hoc komitetas. 

Or. en

Pagrindimas

8 straipsnis buvo sujungtas su 5 straipsniu nes abiejuose minimas didžiausių leistinų lygių 
persvarstymas (I ir III priedai) ir(arba) II priedo sąrašo keitimas, ką galima atlikti bendrai, 
perduodant įgaliojimus (deleguotieji aktai) Komisijai.
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Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 19 išnaša

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19  Maistas kūdikiams yra apibrėžtas kaip 
maistas, skirtas maitinti kūdikius nuo 
keturių iki šešių mėnesių amžiaus, kuris 
atitinka mitybos reikalavimus šiai žmonių 
kategorijai ir kuris pateikiamas 
mažmeninei prekybai pakuotėse, kurios yra 
lengvai atpažįstamos ir ženklintos etikete 
„Maistas kūdikiams“.

Maistas kūdikiams yra apibrėžtas kaip 
maistas, skirtas maitinti kūdikius iki 
dvylikos mėnesių amžiaus kuris atitinka 
mitybos reikalavimus šiai žmonių 
kategorijai ir kuris pateikiamas 
mažmeninei prekybai pakuotėse, kurios yra 
lengvai atpažįstamos ir ženklintos etikete 
„Maistas kūdikiams“.

Or. en

Pagrindimas

Įpatingos mitybinės paskirties maisto produktų atvejų, kurie tenkina įpatingus vaikų atveju 
taikomus reikalavimus, žr. sąvokos „vaikas“ apibrėžimą, pateikiamą:  2006 m. gruodžio 5 d. 
Komisijos direktyvos dėl  perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei 
mažiems vaikams 2006/125/EB 2a straipsnį (OL L 339, 2006.12.6, psl. 16-35); 2006 m. 
gruodžio 22 d. direktyvos dėl mišinių kūdikiams iki 4–6 mėnesių amžiaus ir mišinių 
kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėnesiai 2006/141/EB, kuri iš dalies keičia direktyvą 
1999/21/EB 2 a straipsnyje (OL L 401, 2006.12.30, psl. 1-33).
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AIŠKINAMOJI DALIS

Pasiūlymo prigimtis
Su ITRE komitetu konsultuojamasi (vadovaujantis Euratomo sutartimi) dėl pasiūlymo dėl 
aukščiau paminėtoTarybos regalmento, laikantis Parlamento darbo tvarkos taisyklių 87 
straipsnyje nurodytos tvarkos.

Pasiūlymas didžiąja dalimi susideda iš nepakeistų trejų reglamentų, kurie buvo patvirtinti 
laikotarpiu nuo 1987 iki 1990 m. ir jais nustatomi taršos dydžiai branduolinės avarijos arba 
radiologinio pavojaus atveju, nuostatų kodifikavimo. Tačiau, įtraukiant naują konstatuojamąją 
dalį (15), kuria sukuriamas reikiamas stimulas jau egzistuojančio 3 straipsnio 3 daliai, ir 
kuriuo numatomas įgyvendinimo galių suteikimas Tarybai, padaromi esminiai pokyčiai 
pateisinantys pakeitimo metodo panaudojimą.

Vadovaujantis 87 straipsniu, pakeitimai dėl pasiūlymo dėl pakeitimo metodo yra leistini tik jei 
susiję su tomis pasiūlymo dalimis, kurios yra pakeistos ir atsakingam JURI komitetui atlikus 
preliminarų patikrinimą ar pasiūlyme nėra pateikiama jokių esminiu pakeitimų, kitų nei yra 
nurodyti pasiūlyme.
Techninė teisinės pakeitimo metodo technikos patikra buvo patvirtinta birželio 29 d. JURI 
komiteto laišku, kuriuo ITRE komiteto pranešėjui leidžiama toliau vykdyti pasiūlymo esmės 
patikrą.

Pranešėjo vertinimas:
(i) Pasiūlymo turinys

Konstatuojamojoje dalyje pasiūlymu dėl pakeitimo metodo numatomas ex-post pagrindimas 
tų nuostatų, kurios lieka nepakeistomis (tokių kurios buvo įtrauktos į 1987 m. reglamentą ir iš 
dalies pakeistus jo variantus). 
Reglamento turinys yra dviejų lygių įsikišimo mechanizmas branduolinės avarijos arba 
radiologinio pavojaus atveju: 
- Komisija nedelsiant patvirtina ad hoc reglamentą, kuriuo konkrečiu atveju, konkrečioje 
srityje ir ribotam laikotarpiui taikomi didžiausi leistini radioaktyvios taršos dydžiai, kaip 
numatyta pasiūlymo I ir II prieduose;
- per vieną mėnesį nuo jo patvirtinimo Komisija pateikia Tarybai pasiūlymą pakeisti arba 
patvirtinti šį ad hoc reglamentą. 
Pakeitimo metodo technikos tikslas yra pateisinti Tarybos teisę „tiesiogiai pasinaudoti 
įgaliojimais priimti reglamentą, laiku patvirtinantį priemones, kurias pasiūlo Komisija“. Tai 
atliekama naujoje 15 konstatuojamojoje dalyje nurodant, kad yra tinkama Tarybai palikti 
tokią teisę.     

Pasiūlymas dėl pakeitimo metodo pranešėjui iškelia šiuos klausimus:
- ar šis pateisinimas yra pakankamas palikti Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus, kas bet kokiu 

atveju yra nukrypimas nuo taisyklės, nes tokie įgaliojimai paprastai paliekami Komisijai; 
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- ar tokie Tarybai perduoti įgyvendinimo įgaliojimai yra tinkamai apibrėžti ir suformuluoti, 
ypač naujose Lisabonos Sutarties nuostatose, atsižvelgiant į deleguotus ir įgyvendinimo aktus 
(SESV 290 ir 291 straipsniai) bei gali būti taikomi pagal Euratomo sutartį (žr. konsoliduotos 
Euratomo sutarties 106 a straipsnio 1 dalį pagal kurią SESV 285-304 straipsniai taikomi 
Euratomo sutarčiai).   

(ii) Įvertinimas
Pranešėjas mano, kad 15 konstatuojamoji dalis, kuri yra vienintelė dalis su pakeitimais, negali 
būti atsieta nuo straipsnio, kuriuo ji remiasi. Todėl pranešėjas norėtų apsvarstyti 3 straipsnio 
pagrįstumą ir mechanizmą kylantį iš kitais pasiūlymo straipsniais Tarybai suteiktų įgaliojimų.

Todėl, be vien tik pakeitimo technikos, būtina apsvarstyti visą reglamento nuoseklumą. Šiuo 
tikslu dabartiniame reglamente numatytas mechanizmas, t.y. skubus ad hoc reglamento, 
kuriuo radiologinės nelaimės atveju taikomi didžiausi leistini radioaktyvios taršos dydžiai, 
patvirtinimas, galimai visą tai atliekant tiesiogiai per Tarybą, pranešėjui atrodo labai 
abejotinas. 
Pranešėjas norėtų pareikšti šias abejones:  

 tie susitarimai, kurie buvo apibrėžti atsižvelgiant į padėtį po Černobylio nelaimės, 
turi būti suderinti su dabartiniu įgyvendinimo įgaliojimų režimu

-vadovaujantis pasiūlymo 2 straipsniu Komisijos patvirtintas ad hoc reglamentas yra 
apibrėžtas nepakankamai.   Dabartine formuluote Komisijai suteikiama teisė nedelsiant imtis 
atitinkamų priemonių, susidedančių iš šio pagrindinio teisės akto įgyvendinimo priemonių, 
kaip išdėstyta SESV 291 straipsnyje. 
Neneigiant Komisijai tenkančio reikalingumo patvirtinti šias priemones, pranešėjas mano, 
kad tokių priemonių režimas, o taip pat jų persvarstymo tikėtinumo laipsnis turėtų būti aiškiai 
suderinti su 291 straipsniu. 

-3 straipsnyje išdėstytas režimas, kai Taryba gali patvirtinti reglamentą siekdama pakeisti ar 
patvirtinti ad hoc reglamento nuostatas, yra neaiškus.  Vėl atrodo, kad tokios Tarybos 
priemonės gali būti laikomos dabartinio reglamento įgyvendinamosiomis priemonėmis. 
Tačiau tokie įgaliojimai Tarybai gali būti suteikti tik visiškai pagrįstai konkrečiais atvejais, o 
paprastai šie įgaliojimai priklauso Komisijai1.
Pranešėjas mano, kad dabartiniu pasiūlumu nėra aiškiai pagrindžiamas poreikis išlaikyti 
Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus, kai tai susiję su pagrindinio teisės akto vykdymo aplinka, 
prigimtimi ir turiniu. Be to, pranešėjas nėra įsitikinęs, kad šiuo dviejų lygių metodu, kai 
Taryba gali tvirtinti arba keisti Komisijos, kuri paprastai yra vienintelė vykdomosios valdžios 
institucija, yra sukuriama pridedamosios vertės.   

 dydžiausi leistini pasiūlyme (I ir III prieduose) išdėstyti dydžiai patys sukelia teisinio 
neapibrėžtumo

-vadovaujantis 5 straipsnio 1 dalimi šie dydžiai gali būti persvarsyti arba papildyti Komisijos 

                                               
1 SESV 291 straipsnio 2 dalyje rašoma „Kai teisiškai privalomi Sąjungos aktai turi būti įgyvendinti vienodomis 
sąlygomis, tie aktai suteikia įgyvendinimo įgaliojimus Komisijai arba tinkamai pagrįstais konkrečiais atvejais ir 
Europos Sąjungos sutarties 24 bei 26 straipsniuose numatytais atvejais – Tarybai“.
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Tarybai pateiktu pasiūlymu, valstybėms narėms arba Komisijai to paprašius. Tokiu būdu 
papildomi arba iš dalies keičiami neesminiai teisės akto elementai, kas turi būti suderinama 
su deleguotųjų aktų režimu, vadovaujantis SESV 290 straipsniu. Todėl iniciatyvos teisė 
turėtų būti palikta tik Komisijai. Bet kokia kita iniciatyva iš valstybės narės būtų aiškus 
Sutarties taisyklių pažeidimas. 
-kodifikuojant galiojančius 1990 m. patvirtintus reglamentus, pasiūlyme ir toliau duodamos 
nurodos į pasenusius tekstus: žr. I priede pateikiamą maisto kūdikiams apibrėžimą.  

Rekomendacijos:
Nors šiam pasiūlymui yra taikoma pakeitimo metodo technika, pranešėjas ragina ITRE 
komitetą iš esmės pakeisti pasiūlymą, o ne tik vienintelę „pilkąją“ dalį, siekiant užtikrinti 
teisinį apibrėžtumą ir tekstų suderinamumą. 

Todėl pranešėjas siūlo detalius pakeitimus kodifikuotoms šio pasiūlymo dalims siekiant:
-supaprastinti procedūrą radiacinės avarijos atveju, Komisijai aiškiai suteikiant priežiūros 
vaidmenį ir paaiškinant jos aktų režimą (keitimą, persvarstymą). Šiuo tikslu pranešėjas 
siūlo Komisijai suteikti įgaliojimus:
(i) nedelsiant taikyti didžiausius leistinus radioaktyvios taršos lygius, nurodytus prieduose (žr. 
iš dalies pakeistą 2 straipsnį);  
(ii) priimti deleguotuosius aktus, kuriais persvarstomi ir pildomi taršos dydžiai bei mažais 
kiekiais vartojamų maisto produktų bei pašarų sąrašas, siekiant atsižvelgt į naujausią 
techninę pažangą (žr. iš dalies pakeistą 5 straipsnį ir vėliau 5a-5c straipsniuose pateikiamas 
procedūras).    

- tarnauti piliečių interesams geriau tvarkant padėtį po nelaimės ir ribojant 
valstybėms narėms suteikiamą veiksmų laisvę:
(i) iš vienos pusės, kadangi Tarybos atliekama didžiausių leistinų lygių patvirtinimo arba 
keitimo procedūra atrodo nereikalinga ir sukelia teisinio neapibrėžtumo, pranešėjas siūlo 
panaikinti šį intervencijos lygmenį (3 ir 4 straipsniai);
(ii) iš kitos pusės, valstybių narių iniciatyvos dėl taršos lygio persvartymo arba papildymo (5 
ir 8 straipsniai) bei reglamento įgyvendinimo taisyklės (8 straipsnis) yra atitinkamai 
supaprastinami deleguotojų ir(arba) įgyvendinimo aktų režimu (2 ir 5 iš dalies pakeisti 
straipsniai).       

- užtikrinti teisinį viso pasiūlymo apibrėžtumą:
(i) suderinant nereikalingas procedūras, t.y.  analogiškai patvirtinas komitologijos 
procedūras Euratomo sutarties srityje, kurias šiuo pasiūlymu siekiama kodifikuoti, su 
Lisabonos Sutarties nuostatomis;
(ii) kai tai reikalinga, atnaujinti apibrėžimus. 

Procedūrų prasme, pasiūlytais esminiais pakeitimais Taryba ir Komisija informuojamos apie 
pranešėjo ketinimus dar prieš balsavimą dėl pranešimo projekto, kaip tai numatyta Darbo 
tvarkos taisyklių 87 straipsnyje.
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ANNEX: LETTER FROM THE COMMITTEE ON LEGAL AFFAIRS

Ref.: D(2010)32731

Mr Herbert REUL
Chair of Committee on Industry, Research and Energy
ASP 10E206
Brussels

Subject: Proposal for a Council regulation laying down maximum permitted levels of 
radioactive contamination of foodstuffs and of feedingstuffs following a nuclear 
accident or any other case of radiological emergency (Recast).
COM(2010)184 final of 27.4.2010 - 2010/0098 (CNS)

Dear Chairman,

The Committee on Legal Affairs, which I am honoured to chair, has examined the proposal 
referred to above, pursuant to Rule 87 on Recasting, as introduced into the Parliament's Rules 
of Procedure.

Paragraph 3 of that Rule reads as follows:

"If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does not entail any 
substantive changes other than those identified as such in the proposal, it shall inform the 
committee responsible.

In such a case, over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157, amendments 
shall be admissible within the committee responsible only if they concern those parts of the 
proposal which contain changes.

However, if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement the committee 
responsible intends also to submit amendments to the codified parts of the Commission 
proposal, it shall immediately notify its intention to the Council and to the Commission, and 
the latter should inform the committee, prior to the vote pursuant to Rule 54, of its position on 
the amendments and whether or not it intends to withdraw the recast proposal."

Following the opinion of the Legal Service, whose representatives participated in the 
meetings of the Consultative Working Party examining the recast proposal, and in keeping 
with the recommendations of the draftsperson, the Committee on Legal Affairs considers that 
the proposal in question does not include any substantive changes other than those identified 
as such in the proposal or in the opinion of the Consultative Working Party and that, as 
regards the codification of the unchanged provisions of the earlier acts with those changes, the 
proposal contains a straightforward codification of the existing texts, without any change in 
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their substance.

In conclusion, after discussing it at its meeting of 23 June 2010, the Committee on Legal 
Affairs, by 19 votes in favour and no abstentions1, recommends that your Committee, as the 
committee responsible, proceed to examine the above proposal in keeping with its suggestions 
and in accordance with Rule 87.

Yours faithfully,

Klaus-Heiner LEHNE

                                               
1 Klaus-Heiner Lehne (Chair), Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Rainer 
Wieland, Tadeusz Zwiefka, Luigi Berlinguer, Françoise Castex, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Antonio 
Masip Hidalgo, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Alexandra Thein, Diana Wallis, Zbigniew Ziobro, Piotr 
Borys, Kurt Lechner, Angelika Niebler, József Szájer, Sajjad Karim.
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PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS IR KOMISIJOS TEISĖS 
TARNYBŲ KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS NUOMONĖ

TEISĖS TARNYBŲ
KONSULTACINĖ DARBO GRUPĖ

2010 m. birželio 4 d., Briuselis

NUOMONĖ

PATEIKTA EUROPOS PARLAMENTUI
TARYBAI
KOMISIJAI

Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento, nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų 
ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės 
avarijos atvejo (nauja redakcija)
2010 m. balandžio 27 d. COM(2010)0184 – 2010/0098(CNS)

Atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 28 d. tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio teisės 
aktų pakeitimo metodo naudojimo, ypač į jo 9 dalį, konsultacinė darbo grupė, kurią sudaro 
atitinkamų Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų atstovai, 2010 m. 
gegužės 6 d. susirinko į posėdį, siekdama išnagrinėti minėtąjį Komisijos pasiūlymą.

Per šį posėdį1 buvo išnagrinėtas Komisijos pasiūlymas pateikti 1987 m. gruodžio 22 d. 
Tarybos reglamento (Euratomas) Nr. 3954/87, nustatančio didžiausius leistinus maisto 
produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito 
radiacinės avarijos atvejo, 1989 m. balandžio 12 d. Komisijos reglamento (Euratomas) 
Nr. 944/89, nustatančio didžiausius leistinus maisto produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius 
po branduolinės avarijos ar kokio nors kito radiacinės avarijos atvejo, ir 1990 m. kovo 29 d. 
Komisijos reglamento (Euratomas) Nr. 770/90, nustatančio didžiausius leistinus maisto 
produktų ir pašarų radiacinės taršos lygius po branduolinės avarijos ar kokio nors kito 
radiacinės avarijos atvejo naujas versijas; konsultacinė darbo grupė bendru sutarimu 
nusprendė, kad pasiūlyme nėra jokių esminių pakeitimų, išskyrus tuos, kurie tiesiogiai 
pakeitime nurodyti. Konsultacinė grupė taip pat nustatė, kad, kalbant apie nepakeistų 
ankstesniojo teisės akto nuostatų ir minėtųjų esminių pakeitimų kodifikavimą, pasiūlymu 
siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės.
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1 Konsultacinė darbo grupė turėjo pasiūlymo variantus anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis, tačiau dirbo 
naudodamasi dokumentu anglų kalba – svarstomo pasiūlymo teksto originalo kalba.


