
P7_TA(2014)0114 

Teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu 

naudojimas, pritaikymas (SESV 290 straipsnis) ***I 

2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo prie Sutarties dėl Europos Sąjungos 

veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisės aktų, kuriuose numatytas reguliavimo 

procedūros su tikrinimu naudojimas (COM(2013)0451 – C7-0198/2013 – 

2013/0218(COD)) 

 

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas, 

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 

(COM(2013)0451), 

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir į 

33 straipsnį, į 43 straipsnio 2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 

91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 

straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį ir 

338 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui 

(C7-0198/2013), 

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

– atsižvelgdamas į 2013 m. spalio 16 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų 

komiteto nuomonę1, 

– atsižvelgdamas į Regionų komiteto pirmininko 2013 m. spalio 11 d. laišką Parlamento 

Pirmininkui, 

– atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos 2011 m. kovo 3 d. patvirtintą Bendrą susitarimą 

dėl deleguotųjų aktų, 

– atsižvelgdamas į Pagrindų susitarimą dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos 

santykių2, ypač į jo 15 punktą ir 1 priedą, 

– atsižvelgdamas į savo 2010 m. gegužės 5 d. rezoliuciją dėl teisėkūros įgaliojimų 

delegavimo3, 

– atsižvelgdamas į savo 2014 m. vasario 25 d. rezoliuciją dėl tolesnių veiksmų dėl 

teisėkūros įgaliojimų delegavimo ir valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės4; 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir į Tarptautinės prekybos komiteto, 

Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto, Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto, 

                                                 
1  Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje. 
2  OL L 304, 2010 11 20, p. 47. 
3  OL C 81 E, 2011 3 15, p. 6. 
4  Priimti tekstai, P7_TA(2014)0127. 



Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Pramonės, mokslinių tyrimų 

ir energetikos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Transporto ir 

turizmo komiteto nuomones (A7-0010/2014), 

A. kadangi Komisija įsipareigojo iki 2012 m. pabaigos įvertinti, kiek teisės aktų, turinčių 

nuorodas į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, tebegalioja, siekdama parengti tinkamas 

teisėkūros procedūra priimamas iniciatyvas ir taip užbaigti suderinimo su nauja teisine 

sistema procesą; kadangi buvo paskelbtas tikslas iki 7-osios Parlamento kadencijos 

pabaigos užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų panaikintos bet kokios nuostatos, 

kuriose yra nuorodos į reguliavimo procedūrą su tikrinimu; kadangi Komisija, 

laikydamasi šio įsipareigojimo, pateikė pasiūlymus, tačiau tai padarė daug vėliau, negu 

tikėtasi; 

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. 



P7_TC1-COD(2013)0218 

Europos Parlamento pozicija, priimta 2014 m. vasario 25 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2014, kuriuo 

prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio pritaikoma keletas teisės 

aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas 

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA, 

atsižvelgdami į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimą, ypač į jos 33 straipsnį, 43 straipsnio 

2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, 64 straipsnio 2 dalį, 91 straipsnį, 100 straipsnio 2 dalį, 

114 straipsnį, 153 straipsnio 2 dalies b punktą, 168 straipsnio 4 dalies b punktą, 172 straipsnį, 

192 straipsnio 1 dalį, 207 straipsnį ir 338 straipsnio 1 dalį, 

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą, 

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams, 

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros2, 

                                                 
1 2013 m. spalio 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje). 
2  2014 m. vasario 25 d. Europos Parlamento pozicija. 



kadangi: 

(1) Lisabonos sutartimi teisės aktų leidėjui suteikiama galimybė Komisijai deleguoti 

įgaliojimą priimti bendro pobūdžio įstatymo galios neturinčius teisės aktus, kuriais 

būtų papildomos ar iš dalies keičiamos tam tikros neesminės įstatymo galią turinčio 

teisės akto nuostatos; 

(2) priemonės, dėl kurių galima deleguoti įgaliojimus, kaip nurodyta Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo (SESV) 290 straipsnio 1 dalyje, iš esmės atitinka 

priemones, kurias apima Tarybos sprendimo 1999/468/EB1 5a straipsnyje nustatyta 

reguliavimo procedūra su tikrinimu;  

(3) prie SESV 290 straipsnio reikia pritaikyti keletą jau galiojančių teisės aktų, kuriuose 

numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimas; 

(4) šis reglamentas neturėtų turėti poveikio nebaigtoms procedūroms, per kurias iki šio 

reglamento įsigaliojimo komitetas jau pateikė nuomonę pagal Sprendimo 

1999/468/EB 5a straipsnį; 

                                                 
1 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos 

naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, 

p. 23). 



(5) šiuo reglamentu daromas pritaikymas skirtas tik procedūroms, todėl pritaikymo 

nuostatų, kai jos susijusios su direktyvomis, valstybėms narėms perkelti nereikia; 

(6) kai Komisija parengia deleguotuosius aktus pagal šiuo reglamentu pritaikytus teisės 

aktus, ypač svarbu, kad ji tinkamai konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. Atlikdama 

su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama jų tekstus Komisija 

turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų visi kartu, laiku ir tinkamai 

perduodami Europos Parlamentui ir Tarybai, 

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ: 

1 straipsnis 

1.  Jeigu teisės aktuose, kurių sąrašas pateikiamas šio reglamento priede, numatomas 

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–5 dalyse nurodytos reguliavimo procedūros 

su tikrinimu naudojimas, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus pagal šio reglamento 2 straipsnį. 



2.  Jeigu teisės aktuose, kurių sąrašas pateikiamas priede, numatomas Sprendimo 

1999/468/EB 5a straipsnio 6 dalyje nurodytos skubos procedūros naudojimas, 

Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus pagal šio reglamento 3 

straipsnyje numatytą skubos procedūrą. 

2 straipsnis 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 

nustatytomis sąlygomis. 

2.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam penkerių 

metų laikotarpiui nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime pratęsiami 

tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 

arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip 

trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos. [1 pakeit.] 



3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kuriuo metu atšaukti įgaliojimų 

delegavimą. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po 

jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą 

dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui. 

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos 

Parlamentui ir Tarybai.  

5.  Priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo 

pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam 

laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų 

nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 

dviem mėnesiais. 



Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, laikotarpis prieštaravimams, susijusiems su 

deleguotaisiais aktais, priimtais vadovaujantis priedo G skirsnio 811, 822, 853, 864, 

90–935 punktuose ir H skirsnio 956 punkte išvardytais reglamentais, pareikšti yra 

trys mėnesiai ir Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva jis pratęsiamas trims 

mėnesiams. [2 pakeit.] 

6.  Jeigu teisės aktuose, kurių sąrašas pateikiamas šio reglamento priede, numatoma, kad 

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte nustatytas laikotarpis 

trumpinamas pagal to sprendimo 5a straipsnio 5 dalies b punktą, šio straipsnio 5 

dalyje nustatyti laikotarpiai yra vienas mėnuo.  

3 straipsnis 

1.  Pagal šį straipsnį priimti deleguotieji aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, jei 

nepareiškiama 2 dalyje nurodytų prieštaravimų. Pranešime Europos Parlamentui ir 

Tarybai apie deleguotąjį aktą nurodomos skubos procedūros taikymo priežastys. 

                                                 
1  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių 

(CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93 (OL L 145, 2008 6 4, 

p. 65). 
2  2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 

dėl verslo struktūros statistikos (OL L 97, 2008 4 9, p. 13). 
3  2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 

2 red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus 

EB reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių (OL L 393, 2006 12 30, p. 1). 
4  2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005 

dėl ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius (OL L 

191, 2005 7 22, p. 22). 
5  1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo 

laikotarpio statistikos (OL L 162, 1998 6 5, p. 1); 1995 m. spalio 23 d. Tarybos 

reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų kainų indeksų (OL L 257, 

1995 10 27, p. 1); 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl 

statistinių vienetų gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje (OL L 76, 1993 3 

30, p. 1); 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl 

Bendrijos pramonės produkcijos tyrimo nustatymo (OL L 374, 1991 12 31, p. 1). 
6  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 

1). 



2.  Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 2 straipsnio 5 dalyje nurodytos 

procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. Tokiu atveju Komisija, 

gavusi pranešimą apie Europos Parlamento arba Tarybos sprendimą pareikšti 

prieštaravimų, nedelsdama panaikina aktą. 

4 straipsnis  

Šis reglamentas neturi poveikio nebaigtoms procedūroms, kurių metu komitetas jau pateikė 

savo nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį. 

5 straipsnis 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. 

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse. 

Priimta  

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu 

Pirmininkas Pirmininkas 



PRIEDAS  

Teisės aktai, kuriuose daroma nuoroda į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nurodytą 

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje, ir kurie pritaikomi prie deleguotųjų aktų sistemos1 

A. RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS 

1. 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl 

asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje 

(Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių). 

2. 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/19/EB dėl 

elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (Prieigos 

Direktyva). 

B. UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS 

3. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl 

darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe**. 

4. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/104/EB dėl 

būtiniausių darbo įrenginių naudojimui taikomų darbuotojų saugos ir sveikatos 

reikalavimų (antroji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 

straipsnio 1 dalyje)**. 

5. 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/25/EB dėl 

būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizikinių veiksnių (dirbtinės 

optinės spinduliuotės) keliama rizika darbuotojams (19-oji atskira direktyva, kaip 

apibrėžta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

6. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/37/EB dėl 

darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu 

darbe (šeštoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 

1 dalyje)**. 

7. 2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl 

būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (triukšmo) 

                                                 
1 Informacijos tikslais teisės aktai, kuriuose daroma nuoroda į sutrumpintą laikotarpį 

pagal 2 straipsnio 6 dalį, šiame priede pažymėti *, teisės aktai, kuriuose daroma 

nuoroda į skubos procedūrą pagal 3 straipsnį, šiame priede pažymėti **, o teisės aktai, 

kuriuose daroma nuoroda į skubos procedūrą pagal 3 straipsnį ir sutrumpintą laikotarpį 

pagal 2 straipsnio 6 dalį, šiame priede pažymėti ***, o teisės aktai, nurodyti 

2 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje, šiame priede pažymėti ****. [3 pakeit.] 



keliama rizika darbuotojams (Septynioliktoji atskira Direktyva, kaip apibrėžta 

Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

8. 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/44/EB dėl 

būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) 

keliama rizika darbuotojams (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta 

Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

9. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl 

darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe 

(septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 

dalyje)**. 

10. 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/92/EB dėl 

būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų, taikomų dirbant 

potencialiai sprogioje aplinkoje (penkioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta 

Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

11. 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyva 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir 

sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe 

(keturioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 

1 dalyje)**. 

12. 1993 m. lapkričio 23 d. Tarybos direktyva 93/103/EB dėl būtiniausių saugos ir 

sveikatos reikalavimų, dirbant žvejybos laivuose (tryliktoji atskira Direktyva, kaip 

numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

13. 1992 m. gruodžio 3 d. Tarybos direktyva 92/104/EEB, dėl būtiniausių darbuotojų 

saugos ir sveikatos apsaugos gerinimo reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų 

antžeminės ir požeminės gavybos įmonėse (dvyliktoji atskira direktyva, kaip 

numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

14. 1992 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 92/91/EEB dėl darbuotojų saugos ir 

sveikatos apsaugos gerinimo būtiniausių reikalavimų, taikomų naudingųjų iškasenų 

gavybos mechaniniais gręžiniais įmonėse (vienuoliktoji atskira direktyva, kaip 

numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

15. 1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/58/EEB dėl būtiniausių reikalavimų 

įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklus (devintoji atskira direktyva, kaip 

numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 



16. 1992 m. birželio 24 d. Tarybos direktyva 92/57/EEB dėl būtiniausių saugos ir 

sveikatos reikalavimų laikinosiose arba kilnojamosiose statybvietėse įgyvendinimo 

(aštuntoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 

dalyje)**. 

17. 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos 

apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose**. 

18. 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/270/EEB dėl saugos ir sveikatos 

apsaugos būtiniausių reikalavimų dirbant su displėjaus ekrano įrenginiais (penktoji 

atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

19. 1990 m. gegužės 29 d. Tarybos direktyva 90/269/EEB dėl būtiniausių sveikatos ir 

saugos reikalavimų, taikomų krovinių krovimui rankomis pirmiausia, kai gresia 

pavojus, jog darbuotojai gali susižeisti nugarą (ketvirtoji atskira Direktyva, kaip 

numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

20. 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/656/EEB dėl būtiniausių saugos ir 

sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines 

apsaugos priemones (trečioji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 

89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

21. 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/654/EEB dėl būtiniausių saugos ir 

sveikatos apsaugos reikalavimų, darbuotojams darbo vietoje naudojant asmenines 

apsaugos priemones (trečioji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 

89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje)**. 

22. 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų 

saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo**. 

C. KLIMATO POLITIKA 

23. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1005/2009 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų. 

24. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/31/EB dėl 

anglies dioksido geologinio saugojimo, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 

85/337/EEB, direktyvas 2000/60/EB, 2001/80/EB, 2004/35/EB, 2006/12/EB, 

2008/1/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1013/2006. 



D. ENERGETIKA 

25. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1222/2009 dėl padangų ženklinimo atsižvelgiant į degalų naudojimo efektyvumą 

ir kitus esminius parametrus. 

26. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2009 

dėl teisės naudotis gamtinių dujų perdavimo tinklais sąlygų, panaikinantis 

Reglamentą (EB) Nr. 1775/2005. 

27. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 714/2009 

dėl prieigos prie tarpvalstybinių elektros energijos mainų tinklo sąlygų, panaikinantis 

Reglamentą (EB) Nr. 1228/2003. 

28. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 713/2009 

įsteigiantis Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūrą. 

29. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/72/EB dėl 

elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 

2003/54/EB. 

30. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/73/EB dėl 

gamtinių dujų vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, panaikinanti Direktyvą 2003/55/EB. 

E. ĮMONĖS IR PRAMONĖ 

31. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 

dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių 

dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, 

reikalavimų. 

32. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo 

atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl 

galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies 

keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinantis 

Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB. 

33. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/125/EB, 

nustatanti ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams 

nustatymo sistemą. 



34. 2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 79/2009 

dėl vandenilinių variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo ir iš dalies 

keičiantis Direktyvą 2007/46/EB. 

35. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/48/EB dėl 

žaislų saugos. 

36. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/43/EB dėl su 

gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo. 

37. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/34/EB dėl 

bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės 

metodais (nauja redakcija). 

38. 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, 

nustatanti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto 

priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo 

pagrindus (Pagrindų direktyva). 

39. 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir 

apribojimų (REACH), įsteigiantis Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies 

keičiantis Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) 

Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB 

ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. 

40. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/10/EB dėl 

įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su geros laboratorinės praktikos principų 

taikymu ir jų taikymo cheminių medžiagų tyrimams patikra, suderinimo. 

41. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB dėl geros 

laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros. 

42. 2003 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 2003/2003 dėl trąšų. 

43. 2000 m. gegužės 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/14/EB dėl 

valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių lauko sąlygomis naudojamos įrangos į 

aplinką skleidžiamą triukšmą, suderinimo. 

44. 1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl 

valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo 



variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų 

kiekį, suderinimo. 

45. 1975 m. gegužės 20 d. Tarybos direktyva 75/324/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 

susijusių su aerozolių balionėliais, suderinimo. 

F. APLINKA 

46. 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1007/2009 dėl prekybos produktais iš ruonių. 

47. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/147/EB dėl 

laukinių paukščių apsaugos. 

48. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/126/EB dėl II 

pakopos benzino garų grąžinimo degalinėse variklinių transporto priemonių bakus 

pildant degalų. 

49. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo, iš dalies keičiantis ir panaikinantis direktyvas 67/548/EEB bei 

1999/45/EB ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006**. 

50. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/98/EB dėl 

atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas (Pagrindų direktyva dėl atliekų). 

51. 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/56/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų jūrų aplinkos politikos srityje pagrindus (Jūrų 

strategijos pagrindų direktyva). 

52. 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/50/EB dėl 

aplinkos oro kokybės ir švaresnio oro Europoje. 

53. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/60/EB dėl 

potvynių rizikos įvertinimo ir valdymo. 

54. 2007 m. kovo 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/2/EB, sukurianti 

Europos bendrijos erdvinės informacijos infrastruktūrą (INSPIRE). 

55. 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo. [4 pakeit.] 

56. 2006 m. sausio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 166/2006 

dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies 

keičiantis Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB. 



57. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl 

požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo. 

58. 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl 

kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičianti Direktyvą 2004/35/EB. 

59. 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl 

maudyklų vandens kokybės valdymo, panaikinanti Direktyvą 76/160/EEB. 

60. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų ir iš dalies keičiantis Direktyvą 

79/117/EEB. 

61. 2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl 

arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių 

aplinkos ore. 

62. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB dėl 

lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius tam tikruose 

dažuose, lakuose ir transporto priemonių pakartotinės apdailos produktuose, 

išmetamų kiekių ribojimo ir iš dalies keičianti Direktyvą 1999/13/EB. 

63. 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl 

aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo. 

64. 2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/81/EB dėl tam 

tikrų atmosferos teršalų išmetimo nacionalinių ribų. 

65. 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus. 

66. 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl 

eksploatuoti netinkamų transporto priemonių. 

67. 1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų. 

68. 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto 

vandens kokybės. 

69. 1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir 

polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT). 

70. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl 

lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš 

terminalų į degalines kontrolės. 



71. 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl 

pakuočių ir pakuočių atliekų. 

72. 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo 

taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių. 

73. 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo. 

74. 1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, 

apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą. 

G. STATISTIKA 

75. 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1185/2009 dėl pesticidų statistikos. 

76. 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1338/2008 dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei 

saugą darbe. 

77. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1166/2008 dėl ūkių struktūros tyrimų bei žemės ūkio gamybos metodų tyrimo, 

panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 571/88. 

78. 2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1099/2008 dėl energetikos statistikos. 

79. 2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 763/2008 

dėl gyventojų ir būstų surašymų. 

80. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 452/2008, dėl švietimo ir mokymosi visą gyvenimą statistikos rengimo ir 

plėtotės. 

81. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 451/2008, nustatantis naują statistinį produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorių 

(CPA) ir panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3696/93****. [5 pakeit.] 

82. 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 295/2008 

dėl verslo struktūros statistikos (nauja redakcija)****. [6 pakeit.] 

83. 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 862/2007 

dėl Bendrijos migracijos statistikos ir tarptautinės apsaugos statistikos ir 

panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 311/76 dėl statistinių duomenų rinkimo 

apie darbuotojus užsieniečius. 



84. 2007 m. balandžio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 458/2007 dėl Europos integruotos socialinės apsaugos statistikos sistemos 

(ESSPROS). 

85. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1893/2006, nustatantis statistinį ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių NACE 2 

red. ir iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 3037/90 bei tam tikrus EB 

reglamentus dėl konkrečių statistikos sričių****. [7 pakeit.] 

86. 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1161/2005, 

dėl ketvirtinių nefinansinių sąskaitų rengimo pagal institucinius sektorius****. 

[8 pakeit.] 

87. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos. 

88. 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1059/2003 dėl bendro teritorinių statistinių vienetų klasifikatoriaus (NUTS). 

89. 1999 m. kovo 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 530/1999 dėl darbo užmokesčio 

struktūros ir darbo kaštų statistikos. 

90. 1998 m. gegužės 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1165/98 dėl trumpojo 

laikotarpio statistikos****. [9 pakeit.] 

91. 1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2494/95 dėl suderintų vartotojų 

kainų indeksų****. [10 pakeit.] 

92. 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų 

gamybos sistemai stebėti ir analizuoti Bendrijoje****. [11 pakeit.] 

93. 1991 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3924/91 dėl Bendrijos 

pramonės produkcijos tyrimo nustatymo****. [12 pakeit.] 

H. VIDAUS RINKA IR PASLAUGOS 

94. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl 

paslaugų vidaus rinkoje. 

95. 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo****. [13 pakeit.] 

96. 1997 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/67/EB dėl 

Bendrijos pašto paslaugų vidaus rinkos plėtros bendrųjų taisyklių ir paslaugų 

kokybės gerinimo. 



I. JUDUMAS IR TRANSPORTAS 

97. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1073/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinę keleivių vežimo tolimojo 

susisiekimo ir miesto autobusais rinką taisyklių ir iš dalies keičiantis Reglamentą 

(EB) Nr. 561/2006. 

98. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1071/2009 nustatantis bendrąsias profesinės vežimo kelių transportu veiklos 

sąlygų taisykles ir panaikinantis Tarybos direktyvą 96/26/EB. 

99. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju. 

100. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1072/2009 dėl bendrųjų patekimo į tarptautinio krovinių vežimo kelių transportu 

rinką taisyklių. 

101. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/33/EB dėl 

skatinimo naudoti netaršias ir efektyviai energiją vartojančias kelių transporto 

priemones. 

102. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/18/EB, 

nustatanti pagrindinius principus, taikomus avarijų jūrų transporto sektoriuje tyrimui, 

ir iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 1999/35/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyvą 2002/59/EB. 

103. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/15/EB dėl 

laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų ir atitinkamos jūrų administracijų veiklos 

bendrųjų taisyklių ir standartų. 

104. 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 300/2008 

dėl civilinės aviacijos saugumo bendrųjų taisyklių ir panaikinantis Reglamentą (EB) 

Nr. 2320/2002**. 

105. 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/96/EB dėl 

kelių infrastruktūros saugumo valdymo. 

106. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl 

pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais*. 

107. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1371/2007 dėl geležinkelių keleivių teisių ir pareigų. 



108. 2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/59/EB dėl 

traukinių mašinistų, valdančių lokomotyvus ir traukinius geležinkelių sistemoje 

Bendrijos teritorijoje, sertifikavimo**. 

109. 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl 

vairuotojo pažymėjimų (nauja redakcija). 

110. 2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 336/2006 dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso įgyvendinimo Bendrijoje ir 

panaikinantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3051/95. 

111. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/87/EB, 

nustatanti techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinanti Tarybos 

direktyvą 82/714/EEB***. 

112. 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą 

Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie 

skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantis Direktyvos 2004/36/EB 9 

straipsnį  

113. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų 

apsaugos stiprinimo**. 

114. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl 

suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose. 

115. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 868/2004 dėl apsaugos nuo subsidijavimo ir nesąžiningos kainų nustatymo 

veiklos, darančių žalą Bendrijos oro vežėjams, teikiantiems oro susisiekimo 

paslaugas iš šalių, kurios nėra Europos bendrijos narės. 

116. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 789/2004 dėl krovininių ir keleivinių laivų perkėlimo Bendrijoje iš vieno registro 

į kitą, panaikinantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 613/91. 

117. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams. 

118. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/54/EB dėl 

transeuropinio kelių tinklo tunelių būtiniausių saugos reikalavimų. 



119. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/52/EB dėl 

elektroninių kelių rinkliavos sistemų sąveikumo Bendrijoje. 

120. 2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 782/2003 dėl draudimo naudoti laivuose organoalavo junginius. 

121. 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/59/EB dėl tam 

tikrų kelių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti vairuotojų pradinės 

kvalifikacijos ir periodinio mokymo, iš dalies keičianti Tarybos reglamentą (EEB) 

Nr. 3820/85 ir Tarybos direktyvą 91/439/EEB bei panaikinanti Tarybos direktyvą 

76/914/EEB. 

122. 2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/25/EB dėl 

specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų. 

123. 2002 m. lapkričio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 2099/2002, įsteigiantis Jūrų saugumo ir teršimo iš laivų prevencijos komitetą 

(COSS) ir iš dalies keičiantis saugios laivybos ir teršimo iš laivų prevencijos 

reglamentus. 

124. 2002 m. birželio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/59/EB, 

įdiegianti Bendrijos laivų eismo stebėsenos ir informacijos sistemą ir panaikinanti 

Tarybos direktyvą 93/75/EEB. 

125. 2002 m. kovo 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/30/EB dėl 

taisyklių ir tvarkos, reglamentuojančios triukšmingų operacijų apribojimų įvedimą 

Bendrijos oro uostuose, nustatymo. 

126. 2001 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/96/EB 

nustatanti sausakrūvių laivų saugaus pakrovimo ir iškrovimo suderintus reikalavimus 

ir tvarką. 

127. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 1999/35/EB dėl privalomų patikrinimų 

sistemos, užtikrinančios saugų ro-ro keltų ir greitaeigių keleivinių laivų, kuriais 

teikiamos reguliarios paslaugos, plaukiojimą. 

128. 1998 m. birželio 18 d. Tarybos direktyva 98/41/EB dėl įplaukiančiuose į ir 

išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių 

asmenų registracijos. 



129. 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/50/EB dėl nacionalinių laivų kapitonų 

pažymėjimų, leidžiančių vežti krovinius ir keleivius Bendrijos vidaus vandenų 

keliais, įgijimo sąlygų suderinimo. 

130. 1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyva 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo 

keliais vienodų tikrinimo procedūrų. 

131. 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių 

reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje. 

132. 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais 

krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų 

abipusio pripažinimo. 

J. SVEIKATA IR VARTOTOJAI 

133. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo. 

134. 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/54/EB dėl 

natūralaus mineralinio vandens eksploatavimo ir pateikimo į rinką**. 

135. 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/41/EB dėl 

riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (nauja redakcija). 

136. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/32/EB dėl 

valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ir maisto ingredientų 

gamyboje naudojamus ekstrahentus, suderinimo. 

137. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl 

vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB. 

138. 2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis 

Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004. 

139. 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1901/2006 dėl pediatrijoje vartojamų vaistinių preparatų, iš dalies keičiantis 

Reglamentą (EEB) Nr. 1768/92, Direktyvą 2001/20/EB, Direktyvą 2001/83/EB ir 

Reglamentą (EB) Nr. 726/2004. 

140. 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus. 



141. 2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir panaikinantis 

Direktyvas 80/590/EEB ir 89/109/EEB***. 

142. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 854/2004, nustatantis specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti 

žmonėms, oficialios kontrolės taisykles. 

143. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 853/2004, nustatantis konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos 

reikalavimus. 

144. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos. 

145. 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 

nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir 

priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą. 

146. 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą 

kontrolės. 

147. 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 2065/2003 dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti maisto 

produktuose arba jų paviršiuje. 

148. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje. 

149. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto 

produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiantis Direktyvą 

2001/18/EB. 

150. 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/99/EB dėl 

zoonozių ir zoonozių sukėlėjų monitoringo, iš dalies keičianti Tarybos sprendimą 

90/424/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 92/117/EEB**. 

151. 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, 

nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, 



įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais 

susijusias procedūras. 

152. 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 999/2001, nustatantis tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų 

prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles. 

153. 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl 

Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus. 

154. 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl 

genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinanti 

Tarybos direktyvą 90/220/EEB. 

155. 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų. 

156. 1999 m. vasario 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/2/EB dėl 

valstybių narių įstatymų, susijusių su jonizuojančiąja spinduliuote apdorotais maisto 

produktais ir jų ingredientais, suderinimo***. 

157. 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 

dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų. 

158. 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 315/93 nustatantis Bendrijos 

procedūras dėl maisto teršalų**. 

159. 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/108/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 

reglamentuojančių greitai užšaldytus žmonėms vartoti skirtus maisto produktus, 

suderinimo. 

K. MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA 

160. 2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 70/2008/EB dėl 

nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos. 


