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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šis nuomonės projektas parengtas reaguojant į Europos Komisijos pasiūlymą dėl teisėkūros 
procedūra priimamo akto, kuriuo siekiama pakeisti komiteto procedūros taisykles. Komiteto 
procedūra – tai procesas, kurio metu ekspertų komitetai, sudaryti iš valstybių narių ekspertų iš 
ministerijų ir pirmininkaujami atitinkamo Europos Komisijos padalinio, rengia ES antrinės 
teisės aktus, t. y. įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus. Deleguotųjų aktų atveju mes, 
Parlamento nariai, galime arba jiems pritarti, arba juos atmesti, bet negalime jų keisti. Šiuo 
nuomonės projektu nuomonės referentas siekia:

– didinti demokratiją ir demokratinį pagal komiteto procedūrą priimtų sprendimų teisėtumą;

– didinti skaidrumą kiekviename komiteto procedūros etape, kad vykdant komiteto procedūrą 
būtų daugiau atskaitingumo;

– skatinti valstybes nares, atliekančias joms tenkantį pagrindinį vaidmenį, būti atsakingesnes 
ir atskaitingesnes;

– užtikrinti, kad svarbių sprendimų nepriimtų nedidelis valstybių narių skaičius – taip atsitiktų 
tuo atveju, jei nebūtų atsižvelgiama į susilaikiusias valstybes nares, kaip dabar siūloma 
Komisijos pasiūlyme.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į 
šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamentu (ES) Nr. 182/2011 
nustatyta sistema apskritai labai pasiteisino 
praktikoje ir išlaiko tinkamą institucinę 
pusiausvyrą, kiek tai susiję su Komisijos ir 
kitų dalyvaujančių subjektų vaidmenimis. 
Taigi ta sistema turėtų toliau veikti 
nepakeista, išskyrus tam tikrus tikslinius 
pakeitimus, susijusius su konkrečiais 
procedūros aspektais apeliacinio komiteto 
lygmeniu. Šiais pakeitimais siekiama 

(2) Reglamentu (ES) Nr. 182/2011 
nustatyta sistema apskritai labai pasiteisino 
praktikoje ir išlaiko tinkamą institucinę 
pusiausvyrą, kiek tai susiję su Komisijos ir 
kitų dalyvaujančių subjektų vaidmenimis. 
Taigi ta sistema turėtų toliau veikti 
nepakeista, išskyrus tam tikrus tikslinius 
pakeitimus, susijusius su konkrečiais 
procedūros aspektais apeliacinio komiteto, 
kurio veikimas nepatenkinamas, 
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užtikrinti didesnę politinę atskaitomybę ir 
atsakomybę už politiškai jautrius 
įgyvendinimo aktus nepakeičiant teisinės ir 
institucinės kompetencijos įgyvendinimo 
aktų atžvilgiu, kaip ji paskirstyta 
Reglamente (ES) Nr. 182/2011;

lygmeniu. Šiais pakeitimais siekiama 
užtikrinti didesnę politinę atskaitomybę ir 
atsakomybę už politiškai jautrius 
įgyvendinimo aktus, visų pirma apima 
gyvūnų sveikatą ir gerovę, maisto saugą, 
aplinkos apsaugą ir klimato kaitą, ir 
atsižvelgti į atsargumo principą 
nepakeičiant teisinės ir institucinės 
kompetencijos įgyvendinimo aktų 
atžvilgiu, kaip ji paskirstyta Reglamente 
(ES) Nr. 182/2011; Šiais pakeitimais 
turėtų būti sudarytos sąlygos, kad rizikos 
vertinimo ir sprendimų priėmimo procese 
būtų laikomasi mokslu grindžiamo 
požiūrio;

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) patirtis rodo, kad beveik visada 
balsavimo apeliaciniame komitete 
rezultatai sutampa su balsavimo 
nagrinėjimo procedūros komitete 
rezultatais ir nuomonė nepateikiama. Todėl 
apeliacinis komitetas nepadėjo pasiekti 
aiškumo dėl valstybių narių pozicijų;

(4) patirtis rodo, kad beveik visada 
balsavimo apeliaciniame komitete 
rezultatai sutampa su balsavimo 
nagrinėjimo procedūros komitete 
rezultatais ir nuomonė nepateikiama. Todėl 
apeliacinis komitetas neatliko savo 
funkcijos suteikti aiškumo dėl valstybių 
narių pozicijų, todėl daugeliu atvejų 
sprendimą gali priimti Komisija;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamente (ES) Nr. 182/2011 
nustatyta, kad tokiais atvejais Komisija gali 
priimti įgyvendinimo akto projektą, taigi 
Komisijai suteikiama diskrecija;

(5) Reglamente (ES) Nr. 182/2011 
nustatyta, kad tokiais atvejais Komisija, 
siekdama užtikrinti veiksmingą teisės aktų 
įgyvendinimą, gali priimti įgyvendinimo 
akto projektą, taigi Komisijai suteikiama 
diskrecija;
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) tačiau ta diskrecija gerokai mažesnė 
atvejais, susijusiais su leidimais dėl 
produktų ar medžiagų, tokiais kaip 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 
srityje, nes Komisija privalo priimti 
sprendimą per pagrįstą laikotarpį ir negali 
nepriimti sprendimo;

(6) tačiau ta diskrecija gerokai mažesnė 
atvejais, susijusiais su leidimais dėl 
produktų ar medžiagų, tokiais kaip 
genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų 
srityje, nes Komisija privalo priimti 
sprendimą per pagrįstą laikotarpį ir negali 
nepriimti sprendimo; Europos 
ombudsmenė savo sprendime dėl bylos 
1582/2014 nurodė, kad Komisija turi 
laikytis galiojančių teisinių nuostatų, 
susijusių su leidimų naudoti genetiškai 
modifikuotus organizmus išdavimo 
terminais;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) nors Komisijai suteikti įgaliojimai 
tokiais atvejais priimti sprendimą, dėl 
ypatingo sprendžiamų klausimų jautrumo 
valstybės narės taip pat turėtų visiškai 
prisiimti atsakomybę sprendimų priėmimo 
procese. Tačiau tai neįvyksta, kai valstybės 
narės negali pasiekti kvalifikuotos balsų 
daugumos, be kita ko, dėl to, kad 
balsuojant nemažai jų susilaiko ar 
nedalyvauja;

(7) nors Komisijai suteikti įgaliojimai 
tokiais atvejais priimti sprendimą, dėl 
ypatingo sprendžiamų klausimų jautrumo 
valstybės narės taip pat turėtų visiškai 
prisiimti atsakomybę sprendimų priėmimo 
procese. Tačiau tai neįvyksta, kai valstybės 
narės negali pasiekti kvalifikuotos balsų 
daugumos;

Pagrindimas

Tuo metu, kai Komisijos pasiūlymas buvo pateiktas balsavimui, susilaikiusiųjų ir 
nedalyvavusiųjų buvo daug. Nuo 2019 m. pradžios ši padėtis labai pasikeitė.
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Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) siekiant padidinti apeliacinio 
komiteto pridėtinę vertę, jo vaidmuo turėtų 
būti padidintas nustatant galimybę 
surengti kitą apeliacinio komiteto posėdį, 
jei nuomonė nepateikiama. Siekiant 
užtikrinti politines diskusijas, tinkamo 
lygio atstovavimas kitame apeliacinio 
komiteto posėdyje turėtų būtų ministrų 
lygio. Kad būtų galima organizuoti kitą 
tokį posėdį, terminas, per kurį apeliacinis 
komitetas turi pateikti nuomonę, turėtų 
būti pratęstas;

(8) siekiant padidinti apeliacinio 
komiteto pridėtinę vertę, jo vaidmuo turėtų 
būti padidintas ir siekiant užtikrinti 
politines diskusijas, jis turėtų veikti 
ministrų lygmeniu;

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) rizikos vertintojai turėtų atsižvelgti 
į produktų leidimų socialinę ir ekonominę 
analizę, nes bet kokie pakeitimai, pasiūlyti 
per balsavimą apeliaciniame komitete, 
gali vilkinti sprendimų priėmimo procesą, 
ypač itin opiais atvejais;

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) siekiant sumažinti tikimybę, kad 
nuomonė nebus pateikta, ir paskatinti 
valstybių narių atstovus užimti aiškią 
poziciją, reikėtų pakeisti apeliacinio 
komiteto balsavimo taisykles. Todėl 
apskaičiuojant kvalifikuotą daugumą 

Išbraukta.
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posėdyje dalyvaujančiomis valstybėmis 
narėmis reikėtų laikyti tik dalyvaujančias 
ar atstovaujamas valstybes nares, kurios 
balsuodamos nesusilaiko. Siekiant 
užtikrinti, kad balsavimas būtų 
reprezentatyvus, jis turėtų būti laikomas 
galiojančiu tik jei balsuojant apeliacinio 
komiteto posėdyje dalyvauja paprasta 
valstybių narių dauguma. Jei iki termino, 
iki kurio komitetas turi priimti sprendimą, 
nepasiekiamas kvorumas, bus laikoma, 
kad komitetas nepateikė nuomonės, kaip 
yra šiuo metu;

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Komisija turėtų turėti galimybę 
konkrečiais atvejais prašyti Tarybos 
pareikšti savo požiūrį ir pateikti gaires dėl 
to, kokios yra nuomonės nepateikimo 
pasekmės platesniu mastu, įskaitant 
institucines, teisines, politines ir 
tarptautines pasekmes. Komisija turėtų 
atsižvelgti į bet kokią per 3 mėnesius po 
kreipimosi Tarybos pareikštą poziciją. 
Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali 
kreipdamasi nurodyti trumpesnį terminą;

Išbraukta.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų padidinti valstybių narių 
atstovų apeliaciniame komitete balsavimo 
skaidrumą ir atskirų valstybių narių 
atstovų nuostatos balsuojant turėtų būti 
paskelbtos viešai;

(11) reikėtų padidinti viso proceso 
skaidrumą, įskaitant viešai prieinamą 
informaciją, kaip valstybių narių atstovai 
balsuoja. Turėtų būti viešai skelbiamos 
esminės atskirų valstybių narių atstovų 
balsavimo priežastys. Turėtų būti 
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suteikiama išsami informacija, be kita ko, 
apie komitetų sudėtį ir dalyvavimą 
komitetų posėdžiuose, apie atstovaujamas 
valstybių narių institucijas, posėdžių 
darbotvarkes, dokumentus ir tekstus, dėl 
kurių diskutuojama;

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies -1 punktas (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
3 straipsnio 7 dalies 1 pastraipa 

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-1) 3 straipsnio 7 dalies pirma 
pastraipa iš dalies keičiama taip:

7. Atitinkamais atvejais kontrolės 
mechanizmas apima kreipimąsi į apeliacinį 
komitetą.

„7. Atitinkamais atvejais kontrolės 
mechanizmas apima kreipimąsi į apeliacinį 
komitetą ministrų lygmeniu;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 1 punktas
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
3 straipsnio 7 dalies 6 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1) 3 straipsnio 7 dalis papildoma šia 
šešta pastraipa: 

Išbraukta.

„Kai pagal 6 straipsnio 3 dalies antrą 
pastraipą apeliacinis komitetas nuomonės 
nepateikia, pirmininkas gali nuspręsti, 
kad turi būti surengtas kitas – ministrų 
lygio – apeliacinio komiteto posėdis. 
Tokiais atvejais apeliacinis komitetas 
pateikia savo nuomonę per 3 mėnesius 
nuo pirminio kreipimosi dienos.“.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
6 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) 1 dalis papildoma šia antra 
pastraipa:

Išbraukta.

„Tačiau apeliacinio komiteto 
dalyvaujančiais nariais laikomi tik 
apeliacinio komiteto nariai, kurie 
dalyvauja ar yra atstovaujami balsuojant 
ir nesusilaiko nuo balsavimo. 5 straipsnio 
1 dalyje nurodyta dauguma yra SESV 238 
straipsnio 3 dalies a punkte nurodyta 
kvalifikuota balsų dauguma. Balsavimas 
laikomas galiojančiu tik jei dalyvauja 
paprasta valstybių narių dauguma.“; 

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) įterpiama ši 3a dalis: Išbraukta.
„3a. Kai apeliacinis komitetas 
nuomonės nepateikia, Komisija gali 
perduoti klausimą Tarybai, kad ši pateiktų 
savo požiūrį išreiškiančią nuomonę ir 
gaires dėl to, kokios yra nuomonės 
nepateikimo pasekmės platesniu mastu, 
įskaitant institucines, teisines, politines ir 
tarptautines pasekmes. Komisija 
atsižvelgia į bet kokią per 3 mėnesius po 
kreipimosi Tarybos pareikštą poziciją. 
Tinkamai pagrįstais atvejais Komisija gali 
kreipdamasi nurodyti trumpesnį 
terminą“;
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 2 punkto b a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
6 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) įterpiama ši dalis:
„4a. Nukrypstant nuo 3 dalies, jei 
nuomonė nepateikiama nepaisant 
teigiamo rizikos įvertinimo, kuriuo 
patvirtinama, kad autorizuoti pateiktas 
produktas yra bent jau toks pat saugus 
kaip rinkoje jau esantis panašus 
produktas ar medžiaga, Komisija priima 
įgyvendinimo akto projektą.“

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=fr

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
10 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Dabartinis tekstas Pakeitimas

-a) pirma pastraipa iš dalies keičiama 
taip:

1. Komisija tvarko komitetų procedūrų 
registrą, kuriame pateikiama ši informacija:

„1. Komisija tvarko viešąjį komitetų 
procedūrų registrą, kuriame pateikiama ši 
informacija:“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto -a a papunktis (naujas)
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
10 straipsnio 1 dalies b punktas
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Dabartinis tekstas Pakeitimas

-aa) 1 dalies b punktas iš dalies 
keičiamas taip:

b) komitetų posėdžių darbotvarkės; „b) komitetų posėdžių darbotvarkės, 
įskaitant tekstų, dėl kurių turi būti 
priimtas sprendimas, projektus ir 
svarstomus dokumentus;“

(https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies 3 punkto a papunktis
Reglamentas (ES) Nr. 182/2011
10 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) balsavimo rezultatai, apeliacinio 
komiteto atveju įskaitant kiekvienos 
valstybės narės atstovo pareikštus balsus; 

e) balsavimo rezultatų sąrašas, 
balsavimo rezultatai, balsavimo ar 
susilaikymo paaiškinimai iš kiekvienos 
valstybės narės ir nedalyvavimo priežastis;
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