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EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA

priimta 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą, 

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/…, kuriuo prie 

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 ir 291 straipsnių pritaikomi keletas teisės 

aktų, kuriuose numatytas reguliavimo procedūros su tikrinimu taikymas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

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

2 dalį, 53 straipsnio 1 dalį, 62 straipsnį, ▌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 straipsnio 2 dalį, 214 straipsnio 3 dalį 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,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę2,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros3,

1 OL C 288, 2017 8 31, p. 29.
2 OL C 164, 2018 5 8, p. 82.
3 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija.
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kadangi:

(1) Lisabonos sutartimi padaryti teisinės sistemos, reglamentuojančios teisės aktų 

leidėjo Komisijai suteiktus įgaliojimus, pakeitimai ir nustatytas skirtumas tarp 

Komisijai deleguotų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra 

priimamus aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius neesmines teisėkūros 

procedūra priimto akto nuostatas (deleguotieji aktai), ir Komisijai suteiktų įgaliojimų 

priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų 

įgyvendinimo sąlygos (įgyvendinimo aktai);

(2) teisėkūros procedūra priimamuose aktuose, priimtuose prieš įsigaliojant Lisabonos 

sutarčiai, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti priemones pagal reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu, nustatytą Tarybos sprendimo 1999/468/EB1 5a straipsniu;

(3) ankstesni pasiūlymai, susiję su teisės aktų, kuriuose daromos nuorodos į reguliavimo 

procedūrą su tikrinimu, suderinimu su Lisabonos sutartimi ▌ nustatyta teisine 

sistema, buvo atšaukti2 sustojus tarpinstitucinėms deryboms;

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).

2 ▌OL C 80, 2015 2 7, p. 17.
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(4) vėliau 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros1 Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija susitarė dėl naujos deleguotųjų 

aktų sistemos ir pripažino poreikį suderinti visus galiojančius teisės aktus su 

Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema. Visų pirma jie susitarė dėl poreikio 

teikti didelį prioritetą tam, kad visų pagrindinių aktų, kuriuose tebėra nuorodų į 

reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinimas vyktų greitai. Komisija įsipareigojo 

iki 2016 m. pabaigos parengti to suderinimo pasiūlymą;

(5) dauguma pagrindiniuose aktuose, kuriuose numatyta taikyti reguliavimo procedūrą 

su tikrinimu, suteiktų įgaliojimų atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

(SESV) 290 straipsnio 1 dalies kriterijus ir turėtų būti pritaikyti prie tos nuostatos;

(6) kiti pagrindiniuose aktuose, kuriuose numatyta taikyti reguliavimo procedūrą su 

tikrinimu, suteikti įgaliojimai atitinka SESV 291 straipsnio 2 dalies kriterijus ir turėtų 

būti pritaikyti prie tos nuostatos;

1 OL L 123, 2016 5 12, p. 1.



- 4 -

(7) kai Komisijai suteikiami įgyvendinimo įgaliojimai, tais įgaliojimais turėtų būti 

naudojamasi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/20111;

(8) atitinkami įgaliojimai nedaugelyje pagrindinių aktų, kuriuose šiuo metu numatyta 

taikyti reguliavimo procedūrą su tikrinimu, yra nebereikalingi, todėl turėtų būti 

išbraukti;

(9) 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros 

31 punkte teigiama, jog su sąlyga, kad Komisija pateiks objektyvų pagrindimą, 

grindžiamą esmine dviejų ar daugiau viename teisėkūros procedūra priimame akte 

numatytų įgaliojimų suteikimų sąsaja, ir jeigu teisėkūros procedūra priimame akte 

nenumatyta kitaip, įgaliojimų suteikimai gali būti susieti. Konsultacijos rengiant 

deleguotuosius aktus taip pat gali padėti nustatyti, kurie įgaliojimų suteikimai gali 

būti laikomi iš esmės susijusiais. Tokiais atvejais bet kokiame Europos Parlamento 

arba Tarybos prieštaravime bus aiškiai nurodoma, su kuriuo įgaliojimų suteikimu 

jis yra konkrečiai susijęs. Nedaugelio šio reglamento priede išvardytų pagrindinių 

aktų atveju į pagrindinį aktą buvo įtraukta aiški nuostata dėl atskirų deleguotųjų 

aktų priėmimo dėl skirtingų įgaliojimų priimti deleguotuosius aktus;

1 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo 
įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).
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(10) šis reglamentas neturėtų daryti poveikio nebaigtoms procedūroms, kurių metu 

komitetas jau pateikė savo nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį iki 

šio reglamento įsigaliojimo;

(11) adaptacijos ir daliniai pakeitimai, kurie turi būti padaryti, yra susiję tik su Sąjungos 

lygmens procedūromis, todėl direktyvų atveju valstybėms narėms jų perkelti į 

nacionalinę teisę nereikia;

(12) todėl atitinkami aktai turėtų būti iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
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1 straipsnis

Priede išvardyti aktai iš dalies keičiami, kaip nurodyta tame priede.

2 straipsnis

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

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

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta ...

Europos Parlamento vardu Tarybos vardu

Pirmininkas Pirmininkas

______________
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PRIEDAS

▌

I. RYŠIŲ TINKLAI, TURINYS IR TECHNOLOGIJOS

▌

1. 2002 m. balandžio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 733/2002 dėl .eu Aukščiausio lygio domeno įdiegimo1

1 OL L 113, 2002 4 30, p. 1.
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Siekiant išdėstyti Reglamente (EB) Nr. 733/2002 nustatytas .eu valstybių kodų 

aukščiausio lygio domeno (vkALD) įdiegimo sąlygas, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas 

papildomas registro paskyrimo kriterijais ir procedūra bei viešosios tvarkos 

taisyklėmis, reglamentuojančiomis .eu aukščiausio lygio domeno (ALD) įdiegimą ir 

funkcijas bei registracijai taikomus viešosios tvarkos principus. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 733/2002 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas pakeičiamas taip:

„a) pagal 5a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas 

papildomas nustatant registro paskyrimo kriterijus ir procedūrą.

Jeigu su registro paskyrimo kriterijų ir procedūros nustatymu susijusiais 

atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį 

priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 5b straipsnyje numatyta 

procedūra;“;
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2) 5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Pasikonsultavus su registru, Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas 

papildomas nustatant viešosios tvarkos taisykles, reglamentuojančias .eu 

ALD įdiegimą ir funkcijas bei viešosios tvarkos principus, susijusius su 

registracija.“;

b) 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu per 30 dienų po paskelbimo valstybė narė arba Komisija pareiškia 

prieštaravimą dėl kurio nors pateikto sąrašo įrašo, Komisijai pagal 

5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

šis reglamentas papildomas siekiant ištaisyti padėtį.“;
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3) įterpiami šie straipsniai ▌:

„5a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 3 straipsnio 1 dalyje bei 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo 

diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais 

įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 

1 dalyje bei 5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius 

įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 bei 2 dalis 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.

5b straipsnis

Skubos procedūra

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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 5a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 6 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

2. 2008 m. birželio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 626/2008/EB 

dėl sistemų, kuriomis teikiamos judriojo palydovinio ryšio paslaugos (MSS), 

atrankos ir leidimų išdavimo1.

Siekiant užtikrinti vienodas Sprendimo Nr. 626/2008/EB įgyvendinimo 

sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti 

atitinkamas sąlygas suderintai taikyti reikalavimų vykdymo užtikrinimo 

taisykles. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento 

(ES) Nr. 182/2011.

1 OL L 172, 2008 7 2, p. 15.
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Todėl Sprendimas Nr. 626/2008/EB iš dalies keičiamas taip:

1) 9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriuose nustatomos visos 

atitinkamos šio straipsnio 2 dalyje nurodytų reikalavimų vykdymo 

užtikrinimo taisyklių suderinto taikymo sąlygos, įskaitant suderinto 

leidimų sustabdymo arba panaikinimo už 7 straipsnio 2 dalyje nustatytų 

bendrųjų sąlygų pažeidimus taisykles. Tie įgyvendinimo aktai priimami 

laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.“;

2) 10 straipsnio 4 dalis išbraukiama.
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II. HUMANITARINĖ PAGALBA IR CIVILINĖ SAUGA

1996 m. birželio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/96 dėl humanitarinės pagalbos1

Nuo to laiko, kai 1996 m. buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 1257/96, Komisijai 

neprireikė, laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, priimti priemonių, 

kuriomis iš dalies keičiamos neesminės to reglamento nuostatos. Neatrodo, kad to 

prireiktų ir ateityje. Todėl iš Reglamento (EB) Nr. 1257/96 reikėtų pašalinti galimybę 

priimti įgyvendinimo priemones laikantis reguliavimo procedūros su tikrinimu, o 

Komisijai jokių įgaliojimų suteikti nereikia.

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1257/96 iš dalies keičiamas taip:

1) 15 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

2) 17 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

1 OL L 163, 1996 7 2, p. 1.
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III. UŽIMTUMAS, SOCIALINIAI REIKALAI IR ĮTRAUKTIS

▌

1. 1989 m. lapkričio 30 d. Tarybos direktyva 89/654/EEB dėl būtiniausių darbovietei 

taikomų saugos ir sveikatos reikalavimų (pirmoji atskira Direktyva, kaip numatyta 

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

1 OL L 393, 1989 12 30, p. 1.
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Siekiant atsižvelgti į darbovietes sudarančių dalių projektavimo, gaminimo ir 

įrengimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, 

tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie darbovietes, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

daromi tik techniniai Direktyvos 89/654/EEB priedų daliniai pakeitimai. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimą1 Darbuotojų saugos ir sveikatos 

patariamasis komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą 

darbuotojų saugos ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 89/654/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbovietes sudarančių dalių projektavimo, gaminimo ar 

įrengimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, 

tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei naujas žinias apie 

darbovietes, Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų daliniai pakeitimai.

1 2003 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas, įsteigiantis Darbuotojų saugos ir sveikatos 
patariamąjį komitetą (OL C 218, 2003 9 13, p. 1).
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti ▌ ir imtis veiksmų per 

labai trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 9b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 9 straipsnį 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.
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9b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 9a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

__________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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2. 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)1

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos 

pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie asmenines 

apsaugos priemones, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai Direktyvos 89/656/EEB 

priedų daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 393, 1989 12 30, p. 18.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 89/656/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo asmeninių 

apsaugos priemonių srityje lygį, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar 

specifikacijų pakeitimus bei žinias apie asmenines apsaugos priemones, 

▌Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų daliniai pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 9b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 9 straipsnį 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.
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9b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 9a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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3. 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)1

1 OL L 156, 1990 6 21, p. 9.
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Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei žinias apie krovinių krovimą rankomis, kai gresia pavojus, jog 

darbuotojai gali susižeisti nugarą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai 

Direktyvos 90/269/EEB priedų daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 90/269/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei naujas žinias apie krovinių krovimą rankomis, Komisijai pagal 

8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daromi 

tik techniniai priedų daliniai pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 8b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 8 straipsnį 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.
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8b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 8a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

____________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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4. 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)1

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei žinias apie displėjaus ekrano įrenginius, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik 

techniniai Direktyvos 90/270/EEB priedo daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 156, 1990 6 21, p. 14.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 90/270/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priedo daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei žinias apie displėjaus ekrano įrenginius, Komisijai pagal 

10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

daromi tik techniniai priedo ▌daliniai pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 10 straipsnį 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.
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10b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

_________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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5. 1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/29/EEB dėl būtiniausių saugos ir sveikatos 

apsaugos reikalavimų, skirtų gerinti medicininį gydymą laivuose1

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą arba tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei naujus duomenis apie medicininį gydymą laivuose, pagal 

SESV290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

daromi tik techniniai Direktyvos 92/29/EEB priedų pakeitimai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 113, 1992 4 30, p. 19.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 92/29/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Priedų pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą arba tarptautinių taisyklių ar 

specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie medicininį gydymą 

laivuose, Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 8b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 8 straipsnį 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.
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8b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 8a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

_____________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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6. 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)1

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos 

pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie laikinąsias 

arba kilnojamąsias statybvietes, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai 

Direktyvos 92/57/EEB ▌ IV priedo daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 245, 1992 8 26, p. 6.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 92/57/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

IV priedo daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį laikinųjų 

arba kilnojamųjų statybviečių srityje, technikos pažangą, tarptautinių taisyklių 

ar specifikacijų pakeitimus bei žinias laikinųjų arba kilnojamųjų statybviečių 

srityje, Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai IV priedo ▌daliniai 

pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 13b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 13 straipsnį 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.
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13b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 13a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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17. 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)1

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos 

pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei žinias apie darbo 

saugos ir sveikatos ženklus, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai Direktyvos 92/58/EEB priedų 

daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 245, 1992 8 26, p. 23.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 92/58/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo darbo saugos ir 

(arba) sveikatos ženklų arba prietaisų kūrimo ir gamybos srityje lygį, taip pat į 

technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei 

sukauptas žinias darbo saugos ir (arba) sveikatos ženklų arba prietaisų srityje, 

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų ▌daliniai pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 9b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 9 straipsnį 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.
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9b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 9a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

_______________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

▌
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8. 1994 m. birželio 22 d. Tarybos direktyva 94/33/EB dėl dirbančio jaunimo apsaugos1

Siekiant užtikrinti tinkamą dirbančio jaunimo apsaugą ir atsižvelgti į technikos 

pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų pakeitimus bei sukauptas žinias, 

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 

kuriais daromi tik techniniai Direktyvos 94/33/EB priedo daliniai pakeitimai. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 216, 1994 8 20, p. 12.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 94/33/EB iš dalies keičiama taip:

1) 15 straipsnis pakeičiamas taip:

„15 straipsnis

Priedo daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei sukauptas žinias dirbančio jaunimo apsaugos srityje, Komisijai 

pagal 15a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

daromi tik techniniai priedo daliniai pakeitimai.“;
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2) įterpiamas šis straipsnis ▌:

„15a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 15 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 15 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 15 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

9. 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)1

1 OL L 131, 1998 5 5, p. 11.
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Siekiant užtikrinti tinkamą darbuotojų apsaugą nuo rizikos jų saugai ir sveikatai ir 

atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, 

tarptautinių standartų ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie 

cheminius veiksnius, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai Direktyvos 98/24/EB priedų 

pakeitimai, ir ta direktyva papildoma nustatant ar peržiūrint orientacines profesinio 

poveikio ribines vertes. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Direktyva 98/24/EB iš dalies keičiama taip:

1) 3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į turimas 

matavimo metodų galimybes, priimti deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva 

papildoma nustatant arba peržiūrint šios dalies pirmoje pastraipoje 

nurodytas orientacines profesinio poveikio ribines vertes.

Valstybės narės informuoja darbuotojų ir darbdavių organizacijas apie 

Sąjungos lygmeniu nustatytas orientacines profesinio poveikio ribines vertes.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌ privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“;
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2) 12 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Siekiant atsižvelgti į techninio suderinimo ir standartizavimo cheminių 

veiksnių srityje lygį, taip pat į technikos pažangą, tarptautinių standartų 

ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie cheminius 

veiksnius, Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų pakeitimai.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su 

gresiančiais tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų 

fizinei sveikatai ir saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir 

imtis veiksmų per labai trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems 

deleguotiesiems aktams taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“;
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3) įterpiami šie straipsniai ▌:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 3 straipsnio 2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 

2 dalyje ir 12 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 12 straipsnio 1 dalį 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.

12b straipsnis

Skubos procedūra

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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

▌

10. 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)1

1 OL L 177, 2002 7 6, p. 13.
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Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos 

ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, 

darniųjų Europos standartų ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie 

mechaninę vibraciją, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai Direktyvos 2002/44/EB 

priedo daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 2002/44/EB iš dalies keičiama taip:

1) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Priedo daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, 

gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, 

technikos pažangą, darniųjų Europos standartų ar specifikacijų pakeitimus bei 

naujus duomenis apie mechaninę vibraciją, Komisijai pagal 11a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik 

techniniai priedo daliniai pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 11b straipsnyje numatyta procedūra.

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„11a straipsnis 

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.



- 77 -

4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 11 straipsnį 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.
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11b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 11a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 12 straipsnis išbraukiamas.
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11. 2003 m. vasario 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/10/EB dėl 

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

keliama rizika darbuotojams (septynioliktoji atskira direktyva, kaip apibrėžta 

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

1 OL L 42, 2003 2 15, p. 38.
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Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos 

ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, 

darniųjų Europos standartų ar specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis apie 

triukšmą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai Direktyvos 2003/10/EB daliniai 

pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros ▌nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 2003/10/EB iš dalies keičiama taip:

1) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Direktyvos daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, 

gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, 

technikos pažangą, darniųjų Europos standartų ar specifikacijų pakeitimus bei 

naujus duomenis apie triukšmą, Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai šios 

direktyvos daliniai pakeitimai.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 12b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 12 straipsnį 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.
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12b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 12a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

__________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 13 straipsnis išbraukiamas.
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12. 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)1

1 OL L 158, 2004 4 30, p. 50.
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Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pasikeitimus bei naujus duomenis apie kancerogenus arba mutagenus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi 

tik techniniai Direktyvos 2004/37/EB II priedo pakeitimai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 2004/37/EB iš dalies keičiama taip:

1) 17 straipsnis pakeičiamas taip:

„17 straipsnis

II priedo pakeitimas

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei naujus duomenis apie kancerogenus arba mutagenus, Komisijai 

pagal 17a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

daromi tik techniniai ▌ II priedo pakeitimai.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 17b straipsnyje numatyta procedūra.“;
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2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„17a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 17 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 17 straipsnį 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.

17b straipsnis

Skubos procedūra

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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 17a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

13. 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)1

1 OL L 114, 2006 4 27, p. 38.
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Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių ir darbo vietų projektavimo, statybos, gamybos 

ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, technikos pažangą, 

darniųjų Europos standartų ar tarptautinių specifikacijų pakeitimus bei naujus mokslo 

duomenis apie optinės spinduliuotės veikimą darbo vietoje, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik 

techniniai Direktyvos 2006/25/EB priedų daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.

Todėl Direktyva 2006/25/EB iš dalies keičiama taip:

1) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priedų dalinis pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į darbo priemonių arba darbo vietų projektavimo, statybos, 

gamybos ar konstravimo techninio suderinimo ir standartizavimo lygį, 

technikos pažangą, darniųjų Europos standartų ar tarptautinių specifikacijų 

pakeitimus bei naujus mokslo duomenis apie optinės spinduliuotės veikimą 

darbo vietoje, Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais daromi tik techniniai priedų daliniai pakeitimai. 

Tais daliniais pakeitimais negali būti keičiamos prieduose išdėstytos poveikio 

ribinės vertės.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su gresiančiais 

tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų fizinei sveikatai ir 

saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai 

trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 10 straipsnį 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.

10b straipsnis

Skubos procedūra

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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą. ▌

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 11 straipsnis išbraukiamas.

▌

14. 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/148/EB dėl 

darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su asbesto veikimu darbe1

1 OL L 330, 2009 12 16, p. 28.
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Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi ▌Direktyvos 2009/148/EB 

I priedo pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.
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Todėl Direktyva 2009/148/EB iš dalies keičiama taip:

1) 9 straipsnis išbraukiamas;

2) 18 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Prieš pradedant darbą, kurį vykdant iš asbesto ar asbesto turinčių 

medžiagų kyla dulkių, turi būti vertinama kiekvieno darbuotojo sveikatos 

būklė.

To vertinimo metu konkrečiai tikrinama ir krūtinės ląsta. I priede 

pateikiamos praktinės rekomendacijos, kuriomis valstybės narės gali 

remtis darbuotojų klinikinės priežiūros metu. Komisijai pagal 

18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 

iš dalies keičiamas ▌ I priedas, siekiant jį suderinti su technikos pažanga.
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Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su 

gresiančiais tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų asmenų 

fizinei sveikatai ir saugai, yra priežasčių, dėl kurių ▌privaloma skubėti ir 

imtis veiksmų per labai trumpą laikotarpį, pagal šį straipsnį priimtiems 

deleguotiesiems aktams taikoma 18b straipsnyje numatyta procedūra.

Naujas vertinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip kartą per 

trejus metus, kol dirbama patiriant kenksmingą asbesto veikimą.

Kiekvieno pirmoje pastraipoje nurodyto darbuotojo individuali sveikatos 

byla rengiama laikantis nacionalinės teisės ir (arba) praktikos.“;
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3) įterpiami šie straipsniai ▌:

„18a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 18 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18 straipsnio 

2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.



- 104 -

6. Pagal 18 straipsnio 2 dalį 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.

18b 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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 18a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

IV. ENERGETIKA

▌

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 parametrus1

1 OL L 342, 2009 12 22, p. 46.
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Siekiant padaryti reikiamų Reglamento (EB) Nr. 1222/2009 techninių adaptacijų, 

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 

kuriais iš dalies keičiami to reglamento priedai, siekiant juos suderinti su technikos 

pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009 iš dalies keičiamas taip:

1) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Pakeitimai ir adaptacijos prie technikos pažangos

Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais šis reglamentas iš dalies keičiamas taip:

a) nustatomi informavimo apie C2 ir C3 klasių padangų sukibimą su šlapia 

danga reikalavimai, jei egzistuoja tinkami suderinti bandymų metodai;

b) kai aktualu, padangų sukibimo su danga klasės adaptuojamos prie 

techninių ypatybių tų padangų, kurios suprojektuotos taip, kad jų 

gebėjimai, susiję su transporto priemonės išjudinimu, judėjimu arba 

stabdymu apledėjusia arba apsnigta (arba apledėjusia ir apsnigta) danga 

būtų geresni nei įprastų padangų;

c) I–V priedai adaptuojami prie technikos pažangos.“;
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2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 11 straipsnį 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.

_______________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 13 straipsnis išbraukiamas.
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V. APLINKA

▌

1. 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 kontrolės1

Siekiant užtikrinti, kad, kai tinkama, būtų peržiūrėti Direktyvoje 94/63/EB nustatyti 

iš apačios pripildomų talpyklų techniniai reikalavimai, ir siekiant priedus suderinti su 

technikos pažanga, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 365, 1994 12 31, p. 24.



- 112 -

Todėl Direktyva 94/63/EB iš dalies keičiama taip:

1) 4 straipsnio 1 dalies šešta pastraipa pakeičiama taip:

„Visuose terminaluose, kuriuose yra autocisternų pripildymo įrenginiai, turi 

būti bent viena platforma, atitinkanti IV priede nustatytus iš apačios pripildomų 

talpyklų techninius reikalavimus. Komisija reguliariai peržiūri šiuos techninius 

reikalavimus ir jai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, atsižvelgiant į tos peržiūros rezultatus, iš dalies 

keičiamas IV priedas.“;

2) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Adaptacija prie technikos pažangos

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, išskyrus II priedo 2 punkte nustatytas ribines vertes, iš dalies 

keičiami priedai, siekiant juos adaptuoti prie technikos pažangos.“;
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3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„7a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 

1 dalyje ir 7 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 4 straipsnio 1 dalį ir 7 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 8 straipsnis išbraukiamas.

▌

2. 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Komisijos direktyva 2002/49/EB dėl 

aplinkos triukšmo įvertinimo ir valdymo1

1 OL L 189, 2002 7 18, p. 12.
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Siekiant Direktyvą 2002/49/EB adaptuoti prie technikos ir mokslo pažangos, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 

konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2002/49/EB iš dalies keičiama taip:
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1) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant nustatyti bendruosius 

įvertinimo metodus Ldvn ir Lnakties nustatyti, iš dalies keičiamas 

II priedas.“;

b) 3 dalis papildoma antra pastraipa:

„Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant nustatyti bendruosius kenksmingų 

poveikių įvertinimo metodus, iš dalies keičiamas III priedas.“;
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2) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Adaptacija prie technikos ir mokslo pažangos

Komisijai pagal 12a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami I priedo 3 punktas bei II ir III priedai, siekiant 

juos adaptuoti prie technikos ir mokslo pažangos.“;

3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 6 straipsnio 2 ir 3 dalyse bei 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 2 ir 

3 dalyse bei 12 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 6 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 12 straipsnį 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.

_____________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;
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4) 13 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

5) III priedo įžanginės formuluotės antras sakinys pakeičiamas taip:

„Dozės–pojūčio santykiais, kurie bus pateikti būsimuose šio priedo 

pataisymuose, bus apibrėžti:“.

3. 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/EB1

1 OL L 143, 2004 4 30, p. 87.
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Siekiant užtikrinti, kad vertinant atitiktį lakiųjų organinių junginių kiekių ribinėms 

vertėms būtų taikomi naujausi analitiniai metodai, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas 

Direktyvos 2004/42/EB III priedas, siekiant jį adaptuoti prie technikos pažangos. 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Direktyva 2004/42/EB iš dalies keičiama taip:

1) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Adaptacija prie technikos pažangos

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, siekiant jį adaptuoti prie technikos 

pažangos.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„11a straipsnis 

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 11 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌
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4. 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/EB1

1 OL L 33, 2006 2 4, p. 1.
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Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 166/2006 suderinti su technikos pažanga ir 

tarptautinės teisės raida, taip pat užtikrinti tinkamesnį ataskaitų teikimą, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiami to reglamento II ir III priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ar 

technikos pažanga arba po to, kai per JT EEK protokolo dėl išleidžiamų ir 

perduodamų teršalų registrų šalių susirinkimą buvo priimtas bet koks Protokolo 

priedų pakeitimas, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis, kuriomis 

inicijuojamas ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių pasklidųjų taršos šaltinių 

išleidžiamus teršalus teikimas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 

Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos 

būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime 

dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 

vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 166/2006 iš dalies keičiamas taip:

1) 8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nuostatomis, 

kuriomis inicijuojamas ataskaitų apie atitinkamus iš vieno ar kelių 

pasklidųjų taršos šaltinių išleidžiamus teršalus teikimas naudojantis, kai 

tinkama, tarptautiniu mastu pripažintomis metodologijomis.“;

2) 18 straipsnis pakeičiamas taip:

„18 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami II ir III priedai, siekiant:

a) juos suderinti su mokslo ar technikos pažanga;

b) juos suderinti po to, kai per Protokolo šalių susirinkimą buvo priimtas bet 

koks Protokolo priedų pakeitimas.“;
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3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 8 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 

3 dalyje ir 18 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 8 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

5. 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. 1907/20061

1 OL L 353, 2008 12 31, p. 1.



- 132 -

Siekiant užtikrinti, kad Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 būtų nuolat atnaujinamas, 

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 

kuriais:

– siekiant suderinti cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą, iš dalies 

keičiamas to reglamento VI priedas;

– siekiant toliau suderinti informaciją dėl neatidėliotinų priemonių, kurių reikia 

imtis ekstremaliose sveikatai situacijose, ir prevencinių priemonių, iš dalies 

keičiamas VIII priedas;

– iš dalies keičiamos tam tikros to reglamento ir jo I–VIII priedų nuostatos, 

siekiant jas adaptuoti prie technikos ir mokslo pažangos.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 iš dalies keičiamas taip:

1) 37 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Nustačiusi, kad tikslinga suderinti atitinkamos cheminės medžiagos 

klasifikavimą ir ženklinimą, Komisija nepagrįstai nedelsdama pagal 

53a straipsnį priima deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas 

VI priedas, į jo 3 dalies 3.1 lentelę įtraukiant tą cheminę medžiagą kartu 

su atitinkamais klasifikavimo ir ženklinimo elementais, o, kai tinkama – 

ir su konkrečiomis ribinėmis koncentracijomis arba m faktoriais.

Laikantis tų pačių sąlygų, iki 2015 m. gegužės 31 d. atitinkamas įrašas 

įtraukiamas į VI priedo 3 dalies 3.2 lentelę.

Jeigu su cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo derinimu 

susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią 

dalį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 53b straipsnyje 

numatyta procedūra.“;
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2) 45 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 53a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su 

atitinkamais suinteresuotais subjektais, pavyzdžiui, Europos 

apsinuodijimų centrų ir klinikinių toksikologų asociacija (EAPCCT), 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant toliau suderinti 

informaciją dėl neatidėliotinų priemonių, kurių reikia imtis 

ekstremaliose sveikatai situacijose, ir prevencinių priemonių, iš dalies 

keičiamas VIII priedas;

3) 53 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 53a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, deramai atsižvelgiant į tolesnius GHS 

pokyčius, visų pirma į JT padarytus informacijos apie panašius mišinius 

naudojimo pakeitimus, ir įvertinant tarptautiniu mastu pripažintų 

programų cheminių medžiagų ir mišinių srityje pokyčius bei duomenų iš 

nelaimingų atsitikimų duomenų bazių pokyčius, iš dalies keičiami 

6 straipsnio 5 dalis, 11 straipsnio 3 dalis, 12 ir 14 straipsniai, 

18 straipsnio 3 dalies b punktas, 23 straipsnis, 25–29 straipsniai, 

35 straipsnio 2 dalies antra ir trečia pastraipos ir I–VIII priedai, siekiant 

juos adaptuoti prie technikos ir mokslo pažangos.

Jeigu yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šią dalį 

priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 53b straipsnyje numatyta 

procedūra.“;
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4) įterpiami šie straipsniai ▌:

„53a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 37 straipsnio 5 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalyje 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento 

įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 37 straipsnio 

5 dalyje, 45 straipsnio 4 dalyje ir 53 straipsnio 1 dalyje nurodytus 

deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 37 straipsnio 5 dalį, 45 straipsnio 4 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį 

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.

53b straipsnis

Skubos procedūra

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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 53a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

53c straipsnis

Atskiri deleguotieji aktai dėl skirtingų įgaliojimų priimti deleguotuosius 

aktus

Komisija priima atskirą deleguotąjį aktą dėl kiekvieno pagal šį reglamentą 

jai suteikto deleguotojo įgaliojimo.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5) 54 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

6. 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 degalų1

1 OL L 285, 2009 10 31, p. 36.
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Siekiant užtikrinti nuoseklumą su Europos standartizacijos komiteto (CEN) 

parengtais atitinkamais standartais, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos tam tikros 

Direktyvos 2009/126/EB nuostatos, siekiant jas suderinti su technikos pažanga. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Direktyva 2009/126/EB iš dalies keičiama taip:

1) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Techninės adaptacijos

Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami 4 ir 5 straipsniai, siekiant juos adaptuoti prie 

technikos pažangos, kai būtina užtikrinti nuoseklumą su Europos 

standartizacijos komiteto (CEN) parengtais atitinkamais standartais.

Pirmoje pastraipoje nurodyti deleguotieji įgaliojimai netaikomi 4 straipsnyje 

nurodytiems benzino garų sugaudymo veiksmingumui bei garų ir benzino 

santykiui, taip pat 5 straipsnyje nurodytiems laikotarpiams.“;
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2) įterpiamas šis straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 8 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 9 straipsnis išbraukiamas.

▌

VI. EUROSTATAS

▌

1. 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 sričių1

1 OL L 393, 2006 12 30, p. 1.
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Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 1893/2006 suderinti su technologiniais ir 

ekonominiais pokyčiais ir NACE 2 red. suderinti su kitais ekonominiais ir 

socialiniais klasifikatoriais, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento I priedas. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1893/2006 iš dalies keičiamas taip:

1) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai“;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant atsižvelgti į 

technologinius ar ekonominius pokyčius arba jį suderinti su kitais 

ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„6a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 

2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 

atveju, jeigu per tris 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 trimis mėnesiais.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌
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2. 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. 3696/931

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 451/2008 suderinti su technologiniais ar ekonominiais 

pokyčiais ir suderinti jį su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

iš dalies keičiamas to reglamento priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 

konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 145, 2008 6 4, p. 65.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 451/2008 iš dalies keičiamas taip:

1) 6 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) pavadinimas pakeičiamas taip:

„Deleguotieji ir įgyvendinimo aktai“;

b) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas priedas ▌, siekiant atsižvelgti į 

technologinius ar ekonominius pokyčius arba jį suderinti su kitais 

ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais.

Naudodamasi tais įgaliojimais, Komisija užtikrina, kad deleguotaisiais 

aktais nebūtų sukuriama didelė papildoma našta ar išlaidos valstybėms 

narėms ar respondentams.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„6a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 6 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 

2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 6 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 

atveju, jeigu per tris 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 trimis mėnesiais.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 7 straipsnio 3 dalis išbraukiama.
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VII. VIDAUS RINKA, PRAMONĖ, VERSLUMAS IR MVĮ

▌

1. 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 

susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, 

suderinimo1

Siekiant Direktyvą 76/211/EB suderinti su technikos pažanga, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 46, 1976 2 21, p. 1.
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Todėl Direktyva 76/211/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su 

technikos pažanga.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„6a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 6 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

▌

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 6 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 

jeigu per tris 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

▌
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2. 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, suderinimo1

Siekiant Direktyvą 2000/14/EB suderinti su technikos pažanga, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiamas tos direktyvos III priedas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 

konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 162, 2000 7 3, p. 1.
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Todėl Direktyva 2000/14/EB iš dalies keičiama taip:

1) 18 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

2) 18a straipsnis pakeičiamas taip:

„18a straipsnis

III priedo pakeitimai

Komisijai pagal 18b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas III priedas, siekiant jį suderinti su technikos 

pažanga. Tie deleguotieji aktai neturi jokio tiesioginio poveikio 12 straipsnyje 

nurodytos įrangos išmatuoto garso galios lygiui, visų pirma įtraukiant nuorodas 

į atitinkamus Europos standartus.“;

3) įterpiamas šis ▌ straipsnis:

„18b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 18a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 18a straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 18a straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;
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4) 19 straipsnio b punktas išbraukiamas.

▌

3. 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/9/EB dėl geros 

laboratorinės praktikos (GLP) tikrinimo ir patikros1

Siekiant padaryti būtinas Direktyvos 2004/9/EB technines adaptacijas, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

– siekiant išspręsti ginčus dėl GLP laikymosi, iš dalies keičiama ta direktyva;

– iš dalies keičiama toje direktyvoje nustatyta patvirtinimo formuluotė;

– siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, iš dalies keičiamas tos direktyvos 

I priedas.

1 OL L 50, 2004 2 20, p. 28.
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Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2004/9/EB iš dalies keičiama taip:

1) 6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, siekiant išspręsti 1 dalyje nurodytus klausimus, iš dalies 

keičiama ši direktyva. I priedo pakeitimais nekeičiamas jo pobūdis – 

teikti gaires dėl GLP laikymosi stebėjimo procedūrų ir rekomendacijas 

dėl tyrimų darinio tikrinimų ir tyrimo auditų atlikimo.“;
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2) įterpiamas šis ▌ straipsnis:

„6a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 6 straipsnio 3 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 

3 dalyje ir 8 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.



- 164 -

6. Pagal 6 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnio 2 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 7 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

4) 8 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 6a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami:

a) 2 straipsnio 2 dalyje nustatyta formuluotė;

b) I priedas, siekiant atsižvelgti į technikos pažangą.“.

▌
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4. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti 

Direktyvą 95/16/EB1

Siekiant atsižvelgti į naujus pokyčius, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas 

Direktyvos 2006/42/EB V priede pateiktas pavyzdinis saugos įrangos sąrašas. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 157, 2006 6 9, p. 24.
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Siekiant užtikrinti vienodas Direktyvos 2006/42/EB įgyvendinimo sąlygas, Komisijai 

turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su būtinomis priemonėmis, 

skirtomis mašinoms, galinčioms kelti pavojų. Tais įgaliojimais turėtų būti 

naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/2011.

Todėl Direktyva 2006/42/EB iš dalies keičiama taip:

1) 2 straipsnio antros dalies c punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pavyzdinis saugos įrangos sąrašas yra pateiktas V priede.“;

2) 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas V priedas, siekiant 

atnaujinti pavyzdinį saugos įrangos sąrašą.“;

3) 9 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

„Tinkamai atsižvelgdama į tų konsultacijų rezultatus, Komisija priima 

įgyvendinimo aktus, kuriais patvirtinamos reikiamos priemonės. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 22 straipsnio 3 dalyje nurodytos 

procedūros.“;
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4) įterpiamas šis ▌ straipsnis:

„21a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 

1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 8 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 

atveju, jeigu per tris 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

5) 22 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (ES) Nr. 182/2011* 5 straipsnis.

___________________________
* 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas 

(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos 
Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, 
p. 13).“.

▌
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5. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/34/EB dėl 

bendrų nuostatų, susijusių su matavimo priemonėmis ir metrologinės kontrolės 

metodais1

Siekiant užtikrinti, kad Direktyvoje 2009/34/EB būtų padarytos būtinos techninės 

adaptacijos, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos priedai, siekiant juos suderinti 

su technikos pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 106, 2009 4 28, p. 7.
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5 straipsnio 3 dalies nuostatoje dėl įgaliojimų suteikimo nustatyta, kad EB ribotos 

paskirties modelio patvirtinimą suteikusi valstybė narė turi kreiptis dėl I ir II priedų 

derinimo su technikos pažanga, tačiau tokio EB ribotos paskirties modelio 

patvirtinimo nebėra. Todėl 5 straipsnio 3 dalyje suteikti įgaliojimai turėtų būti 

išbraukti.

Todėl Direktyva 2009/34/EB iš dalies keičiama taip:

1) 5 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

2) 16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Komisijai pagal 16a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos suderinti su 

technikos pažanga.“;
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3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„16a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 16 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 16 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 

jeigu per tris 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 17 straipsnis išbraukiamas.

▌

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

gynyba susijusių produktų siuntimo Bendrijoje sąlygų supaprastinimo1

1 OL L 146, 2009 6 10, p. 1.
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Siekiant užtikrinti, kad Direktyvos 2009/43/EB priede pateiktas su gynyba susijusių 

produktų sąrašas tiksliai atitiktų Europos Sąjungos bendrąjį karinės įrangos sąrašą, 

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas tas priedas ir iš dalies keičiamos tos direktyvos nuostatos 

dėl aplinkybių, kuriomis valstybės narės gali su gynyba susijusių produktų siuntimui 

netaikyti reikalavimo gauti išankstinį leidimą. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Direktyva 2009/43/EB iš dalies keičiama taip:

1) 4 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai valstybės narės 

prašymu arba savo iniciatyva priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš 

dalies keičiama 2 dalis, siekiant įtraukti atvejus, kai:

a) siuntimas vykdomas sąlygomis, kurios nekelia pavojaus viešajai 

tvarkai arba visuomenės saugumui;

b) priėmus šią direktyvą reikalavimas gauti išankstinį leidimą tampa 

nesuderinamas su tarptautiniais valstybių narių įsipareigojimais;

c) tai būtina tarpvyriausybinio bendradarbiavimo tikslais, kaip 

nurodyta 1 straipsnio 4 dalyje.“;
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2) 13 straipsnis pakeičiamas taip:

„13 straipsnis

Priedo dalinis pakeitimas

Komisijai pagal 13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas priede pateiktas su gynyba susijusių produktų 

sąrašas, siekiant, kad jis tiksliai atitiktų Europos Sąjungos bendrąjį karinės 

įrangos sąrašą.

Jeigu yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems 

deleguotiesiems aktams taikoma 13b straipsnyje numatyta procedūra.“;

3) įterpiami šie straipsniai ▌:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 4 straipsnio 3 dalyje ir 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnio 

3 dalyje ir 13 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 4 straipsnio 3 dalį ir 13 straipsnį priimtas deleguotasis aktas 

įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris 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.



- 180 -

13b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 13a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 14 straipsnis išbraukiamas.

▌
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7. 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/EB1

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 79/2009 suderinti su technikos pažanga vandenilinių 

transporto priemonių srityje, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas reglamentas papildomas tokioms 

transporto priemonėms taikomais techniniais reikalavimais, taip pat 

administracinėmis nuostatomis, administracinių dokumentų šablonais ir ženklinimo 

modeliais. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose.

1 OL L 35, 2009 2 4, p. 32.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 79/2009 iš dalies keičiamas taip:

1) 12 straipsnis pakeičiamas taip:

„12 straipsnis

Deleguotieji įgaliojimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, Komisijai pagal 12a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas 

papildomas nustatant:

a) išsamias II–V prieduose nustatytų bandymų procedūrų taisykles;

b) išsamias taisykles, susijusias su VI priede nustatytais vandenilio sistemų 

sudedamųjų dalių ir pačių sistemų įrengimo reikalavimais;

c) išsamias taisykles, susijusias su 5 straipsnyje nustatytais saugaus ir 

patikimo vandenilio sistemų sudedamųjų dalių ir pačių sistemų veikimo 

reikalavimais;
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d) su toliau išvardytais dalykais susijusių reikalavimų paaiškinimą:

i) gryno vandenilio arba vandenilio ir gamtinių dujų (biometano) 

mišinio naudojimu;

ii) naujais vandenilio laikymo ar naudojimo būdais;

iii) transporto priemonių apsauga nuo smūgio atsižvelgiant į vandenilio 

sistemų ir jų sudedamųjų dalių vientisumą;

iv) integruotos sistemos saugos reikalavimais, apimančiais bent jau 

nuotėkio aptikimą, ir su prapūtimo dujomis susijusiais 

reikalavimais;

v) elektroizoliacija ir elektros sauga;

e) administracines nuostatas dėl transporto priemonių EB tipo patvirtinimo, 

susijusio su vandenilio varomąja sistema, ir vandenilio sistemų 

sudedamųjų dalių bei pačių sistemų EB tipo patvirtinimo;
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f) taisykles dėl informacijos, kurią turi pateikti gamintojai 4 straipsnio 4 ir 

5 dalyse nurodytais tipo patvirtinimo ir tikrinimo tikslais;

g) išsamias ženklinimo arba kitokių priemonių, kuriomis siekiama aiškiai ir 

greitai identifikuoti VI priedo 16 punkte nurodytą vandenilinę transporto 

priemonę, taisykles

ir

h) kitas šiam reglamentui taikyti būtinas priemones.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„12a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 12 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 12 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 12 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 

jeigu per tris 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 13 straipsnis išbraukiamas.
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8. 2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/81/EB dėl 

darbų, prekių ir paslaugų pirkimo tam tikrų sutarčių, kurias sudaro perkančiosios 

organizacijos ar subjektai gynybos ir saugumo srityse, sudarymo tvarkos derinimo ir 

iš dalies keičianti direktyvas 2004/17/EB ir 2004/18/EB1

1 OL L 216, 2009 8 20, p. 76.
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Siekiant Direktyvą 2009/81/EB suderinti su sparčiais techniniais, ekonominiais ir 

reguliavimo pokyčiais, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos pirkimo sutarčių vertės ribos, 

siekiant jas suderinti su Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/25/ES1 

nustatytomis verčių ribomis, iš dalies keičiamos nuorodos į bendrą viešųjų pirkimų 

žodyną (BVPŽ nomenklatūrą) ir iš dalies keičiami tam tikri BVPŽ nomenklatūros 

kodai bei nuorodų pranešimuose į tam tikrus BVPŽ nomenklatūros skyrius darymo 

procedūros. Kadangi elektroninės priėmimo įrangos techninės detalės ir 

charakteristikos turėtų būti nuolat atnaujinamos atsižvelgiant į technologinius 

pokyčius, taip pat būtina Komisijai suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti elektroninės 

priėmimo įrangos technines detales ir charakteristikas. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/25/ES dėl 
subjektų, vykdančių veiklą vandens, energetikos, transporto ir pašto paslaugų 
sektoriuose, vykdomų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/17/EB (OL L 94, 
2014 3 28, p. 243).
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Todėl Direktyva 2009/81/EB iš dalies keičiama taip:
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1) įterpiami šie straipsniai ▌:

„66a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 68 straipsnio 1 dalyje ir 69 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 68 straipsnio 

1 dalyje ir 69 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 68 straipsnio 1 dalį ir 69 straipsnio 2 dalį priimtas deleguotasis 

aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris 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.

66b straipsnis

Skubos procedūra

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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 66a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

2) 67 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos;

3) 68 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a) antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 66a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos pirmoje pastraipoje 

nurodytos vertės ribos.“;

b) įterpiama ši pastraipa:

„Tais atvejais, kai būtina peržiūrėti pirmoje pastraipoje nurodytas 

pirkimo sutarčių vertės ribas, bet dėl laiko stokos negalima laikytis 

66a straipsnyje nustatytos procedūros ir todėl yra priežasčių, dėl kurių 

privaloma skubėti, pagal šią dalį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 66b straipsnyje nustatyta procedūra.“;
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4) 69 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 66a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami:

a) I ir II prieduose pateikti BVPŽ nomenklatūros kodai, jei tai 

nekeičia materialinės šios direktyvos taikymo srities, ir tvarka, 

taikoma darant pranešimuose nuorodas į tuose prieduose pateiktų 

paslaugų kategorijų tam tikras BVPŽ nomenklatūros pozicijas;

b) VIII priedo a, f ir g punktuose nurodytos elektroninės priėmimo 

įrangos techninės detalės ir charakteristikos.“.

▌

VIII. TEISINGUMAS IR VARTOTOJŲ REIKALAI

1. 1992 m. spalio 19 d. Tarybos direktyva 92/85/EEB dėl priemonių, skirtų skatinti, kad 

būtų užtikrinta geresnė nėščių ir neseniai pagimdžiusių arba maitinančių krūtimi 

darbuotojų sauga ir sveikata, nustatymo (dešimtoji atskira direktyva, kaip numatyta 

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

1 OL L 348, 1992 11 28, p. 1.
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Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar specifikacijų 

pakeitimus bei naujus duomenis, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 

deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais daromi tik techniniai 

Direktyvos 92/85/EEB I priedo daliniai pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Pagal 2003 m. liepos 22 d. Sprendimą Darbuotojų saugos ir sveikatos patariamasis 

komitetas padeda Komisijai rengti, įgyvendinti ir vertinti veiklą darbuotojų saugos 

ir sveikatos srityse.
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Todėl Direktyva 92/85/EEB iš dalies keičiama taip:

1) 13 straipsnis ▌ pakeičiamas taip:

„▌13 straipsnis

I priedo daliniai pakeitimai

Siekiant atsižvelgti į technikos pažangą, tarptautinių taisyklių ar 

specifikacijų pakeitimus bei naujus duomenis, Komisijai pagal 

13a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais daromi tik techniniai I priedo daliniai pakeitimai.

Jeigu tinkamai pagrįstais ir išimtiniais atvejais, susijusiais su 

gresiančiais tiesioginiais ir dideliais pavojais darbuotojų ir kitų 

asmenų fizinei sveikatai ir saugai, yra priežasčių, dėl kurių 

▌privaloma skubėti ir imtis veiksmų per labai trumpą laikotarpį, 

pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 

13b straipsnyje numatyta procedūra.“;
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2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„13a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 13 straipsnį 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.

13b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 13a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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2. 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl 

vartojimo kredito sutarčių ir panaikinanti Tarybos direktyvą 87/102/EEB1

Siekiant atnaujinti Direktyvą 2008/48/EB, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais ta direktyva iš dalies keičiama, 

siekiant nustatyti bendros kredito kainos metinei normai apskaičiuoti būtinas 

papildomas prielaidas arba pakeisti jau esančias. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 133, 2008 5 22, p. 66.
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Todėl Direktyva 2008/48/EB iš dalies keičiama taip:

1) 19 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Prireikus, apskaičiuojant bendros kredito kainos metinę normą, gali būti 

naudojamasi papildomomis prielaidomis, išdėstytomis I priede.

Jeigu šiame straipsnyje ir I priedo II dalyje išdėstytų prielaidų nepakanka 

tam, kad bendros kredito kainos metinė norma būtų apskaičiuojama 

vienodai, ar jos nebėra pritaikytos komercinei padėčiai rinkoje, Komisijai 

pagal 24a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamas šis straipsnis ir I priedo II dalis, siekiant 

nustatyti bendros kredito kainos metinei normai apskaičiuoti būtinas 

papildomas prielaidas arba pakeisti jau esančias.“;
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2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„24a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 19 straipsnio 5 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 19 straipsnio 

5 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 19 straipsnio 5 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo 

atveju, jeigu per tris 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 25 straipsnis išbraukiamas.
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IX. JUDUMAS IR TRANSPORTAS

▌

1. 1995 m. spalio 6 d. Tarybos direktyva 95/50/EB dėl pavojingų krovinių vežimo 

keliais vienodų tikrinimo procedūrų1

Siekiant Direktyvą 95/50/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiami tos direktyvos priedai, visų pirma siekiant atsižvelgti į Europos 

Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB dalinius pakeitimus2. Ypač svarbu, 

kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 249, 1995 10 17, p. 35.
2 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl 

pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais (OL L 260, 2008 9 30, p. 13).
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Todėl Direktyva 95/50/EB iš dalies keičiama taip:

1) 9a straipsnis pakeičiamas taip:

„9a straipsnis

Komisijai pagal 9aa straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant juos suderinti su mokslo ir 

technikos pažanga šios direktyvos taikymo srityse, visų pirma siekiant 

atsižvelgti į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/68/EB* dalinius 

pakeitimus.

___________________________
* 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais 
(OL L 260, 2008 9 30, p. 13).“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„9aa straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 9a straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9a straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 9a straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 9b straipsnis išbraukiamas.

▌
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2. 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/EEB1

Siekiant Direktyvą 2002/59/EB suderinti su Sąjungos ir tarptautinės teisės raida ir jos 

įgyvendinimo patirtimi, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami:

– toje direktyvoje esančios nuorodos į Sąjungos ir Tarptautinės jūrų 

organizacijos (TJO) priemones, siekiant jas suderinti su Sąjungos ar 

tarptautinės teisės nuostatomis;

– tam tikros toje direktyvoje esančios terminų apibrėžtys, siekiant jas suderinti su 

Sąjungos ar tarptautinės teisės nuostatomis;

– tos direktyvos I, III ir IV priedai, atsižvelgiant į technikos pažangą ir taikant tą 

direktyvą įgytą patirtį.

1 OL L 208, 2002 8 5, p. 10.
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Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2002/59/EB iš dalies keičiama taip:

1) 27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Pakeitimai

1. Šios direktyvos taikymo srityje, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, Komisijai 

pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamos šioje direktyvoje esančios nuorodos į 

Sąjungos ir TJO priemones, 3 straipsnyje pateiktos terminų apibrėžtys ir 

priedai, siekiant suderinti juos su priimtomis, iš dalies pakeistomis ar 

įsigaliojusiomis Sąjungos ar tarptautinės teisės nuostatomis ▌.
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2. Šios direktyvos taikymo srityje, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, Komisijai 

pagal 27a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiami I, III ir IV priedai ▌siekiant atsižvelgti į 

technikos pažangą ir taikant šią direktyvą įgytą patirtį ▌.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„27a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 27 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 27 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 27 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 28 straipsnis išbraukiamas.

3. 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 

reglamentus1

1 OL L 324, 2002 11 29, p. 1.
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Siekiant atnaujinti Sąjungos aktų, kuriuose daroma nuoroda į Reglamente (EB) 

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

(COSS), sąrašą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas tas reglamentas, siekiant įtraukti nuorodą į 

įsigaliojusius Sąjungos aktus, kuriais COSS suteikiami įgaliojimai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2099/2002 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

2) 7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

COSS įgaliojimai ir pakeitimai

COSS naudojasi jam suteiktais įgaliojimais, laikydamasis galiojančių Sąjungos 

jūrų teisės aktų.

Komisijai pagal 7a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, siekiant įtraukti nuorodą į priėmus šį reglamentą įsigaliojusius 

Sąjungos aktus, kuriais COSS suteikiami įgaliojimai, iš dalies keičiamas 

2 straipsnio 2 punktas.“;
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3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„7a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 7 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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4. 2003 m. balandžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/25/EB dėl 

specialių ro-ro keleivinių laivų stabilumo reikalavimų1

Siekiant Direktyvą 2003/25/EB suderinti su technikos pažanga, pokyčiais 

tarptautiniu lygmeniu ir jos įgyvendinimo patirtimi, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos 

direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 123, 2003 5 17, p. 22.
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Todėl Direktyva 2003/25/EB iš dalies keičiama taip:

1) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant atsižvelgti į pokyčius 

tarptautiniu lygmeniu, visų pirma TJO, ir padidinti šios direktyvos 

veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį ir technikos pažangą.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti 10 straipsnyje nurodytus deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 10 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 11 straipsnis išbraukiamas.
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5. 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/EEB1

Siekiant Direktyvą 2003/59/EB suderinti su mokslo ir technikos pažanga, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 226, 2003 9 10, p. 4.
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Todėl Direktyva 2003/59/EB iš dalies keičiama taip:

1) 11 straipsnis pakeičiamas taip:

„11 straipsnis

Adaptavimas prie mokslo ir technikos pažangos

Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, siekiant juos adaptuoti prie 

mokslo ir technikos pažangos.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„11a straipsnis 

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 11 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 11 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 12 straipsnis išbraukiamas.

▌
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6. 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 785/2004 dėl draudimo reikalavimų oro vežėjams ir orlaivių naudotojams1

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 785/2004 suderinti su tarptautinės teisės raida, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, 

atsižvelgiant į tarptautinių susitarimų pakeitimus, iš dalies keičiami tam tikri tame 

reglamente nurodyti dydžiai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą 

Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos 

būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime 

dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti 

vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį 

darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 138, 2004 4 30, p. 1.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 785/2004 iš dalies keičiamas taip:

1) 6 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti 

dydžiai, jeigu dėl pakeitimų susijusiuose tarptautiniuose susitarimuose tai 

yra būtina.“;

2) 7 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dydžiai, 

jeigu dėl pakeitimų susijusiuose tarptautiniuose susitarimuose tai yra 

būtina.“;
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3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 6 straipsnio 5 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 

5 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 6 straipsnio 5 dalį ir 7 straipsnio 2 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.
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7. 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. 613/911

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 789/2004 suderinti su pokyčiais tarptautiniu lygmeniu, 

visų pirma Tarptautinėje jūrų organizacijoje, ir didinti šio reglamento veiksmingumą 

atsižvelgiant į patirtį ir techninę pažangą, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamos tam tikros tame 

reglamente esančios terminų apibrėžtys. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 

konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 138, 2004 4 30, p. 19.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 789/2004 iš dalies keičiamas taip:

1) 7 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

2) 9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Šio reglamento taikymo srityje, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, Komisijai 

pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais iš dalies keičiamos 2 straipsnyje pateiktos terminų apibrėžtys, 

siekiant atsižvelgti į pokyčius tarptautiniu lygmeniu, visų pirma TJO, ir 

padidinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į patirtį ir technikos 

pažangą ▌.“;
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3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 9 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 

1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 9 straipsnio 1 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

▌

8. 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/44/EB dėl 

suderintų upių informacijos paslaugų (UIP) Bendrijos vidaus vandens keliuose1

1 OL L 255, 2005 9 30, p. 152.
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Siekiant Direktyvą 2005/44/EB suderinti su technikos pažanga ir atsižvelgti į jos 

taikymo patirtį, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos direktyvos I ir II priedai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Direktyva 2005/44/EB iš dalies keičiama taip:

1) 10 straipsnis pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

I ir II priedų daliniai pakeitimai

Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, atsižvelgiant į šios direktyvos taikymo patirtį, iš dalies keičiami I 

ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„10a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 10 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 10 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 10 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 11 straipsnio 4 dalis išbraukiama.
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9. 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/65/EB dėl uostų 

apsaugos stiprinimo1

Siekiant nuolat atnaujinti technines priemones, būtinas uostų apsaugai užtikrinti, 

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 

kuriais iš dalies keičiami Direktyvos 2005/65/EB I–IV priedai. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 310, 2005 11 25, p. 28.
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Todėl Direktyva 2005/65/EB iš dalies keičiama taip:

1) 14 straipsnis pakeičiamas taip:

„14 straipsnis 

I–IV priedų daliniai pakeitimai

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami I–IV priedai, siekiant juos suderinti su jų 

įgyvendinimo patirtimi, neišplečiant šios direktyvos taikymo srities.

Jeigu su daliniais pakeitimais, kurie reikalingi siekiant suderinti I–IV priedus, 

susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį 

straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams taikoma 14b straipsnyje numatyta 

procedūra.“;

2) įterpiami šie straipsniai ▌:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 14 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 14 straipsnį 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.
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14b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 14a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 15 straipsnis išbraukiamas.
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10. 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 straipsnį1

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 suderinti su mokslo ir technikos pažanga ir 

išsamiau nustatyti taikytinas procedūras, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų 

būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas to reglamento 

priedas ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl išsamių taisyklių dėl tam tikrų 

procedūrų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose.

1 OL L 344, 2005 12 27, p. 15.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2111/2005 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Oro vežėjams taikytini bendrieji draudimo vykdyti veiklą kriterijai, 

grindžiami atitinkamais saugos standartais, yra išdėstyti priede (toliau – 

Bendrieji kriterijai).

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant padaryti Bendrųjų kriterijų 

pakeitimų, kad būtų atsižvelgta į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies 

keičiamas priedas.“;

2) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Išsamios taisyklės

Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais šis reglamentas papildomas išdėstant išsamias taisykles dėl 

šiame skyriuje nurodytų procedūrų, deramai atsižvelgiant į poreikį skubiai 

priimti sprendimus dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo.
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Jeigu su pirmoje pastraipoje nurodytomis priemonėmis susijusiais atvejais yra 

priežasčių, dėl kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems 

deleguotiesiems aktams taikoma 14b straipsnyje numatyta procedūra.“;

3) įterpiami šie straipsniai ▌:

„14a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 3 straipsnio 2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 

2 dalyje ir 8 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 3 straipsnio 2 dalį ir 8 straipsnį priimtas deleguotasis aktas 

įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per mėnesį 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 vienu mėnesiu.

14b straipsnis

Skubos procedūra

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.

2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 14a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;
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4) 15 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

▌

11. 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. 3051/951

Siekiant atnaujinti nuostatas dėl Tarptautinio saugaus valdymo kodekso 

įgyvendinimo, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus, kuriais iš dalies keičiamas Reglamento (EB) Nr. 336/2006 II priedas. 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 64, 2006 3 4, p. 1.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 336/2006 iš dalies keičiamas taip:

1) 11 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Šio reglamento taikymo srityje, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, Komisijai 

pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, 

kuriais, siekiant atsižvelgti į pokyčius tarptautiniu lygmeniu, visų pirma 

TJO, arba padidinti šio reglamento veiksmingumą atsižvelgiant į jo 

įgyvendinimo patirtį, iš dalies keičiamas II priedas.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„11a straipsnis 

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 11 straipsnio 2 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 11 straipsnio 

2 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 11 straipsnio 2 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

▌
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3) 12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

12. 2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl 

pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais1

Siekiant Direktyvą 2008/68/EB suderinti su technikos ir mokslo pažanga, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

iš dalies keičiami tos direktyvos priedai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos 

konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 260, 2008 9 30, p. 13.
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Todėl Direktyva 2008/68/EB iš dalies keičiama taip:

1) 8 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 8a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami priedai, siekiant atsižvelgti į ADR, RID ir 

ADN pakeitimus, ypač pakeitimus, susijusius su mokslo ir technikos 

pažanga, įskaitant sekimo technologijas.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„8a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 8 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 

1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 8 straipsnio 1 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 9 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌
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13. 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 standartų1

Siekiant Direktyvą 2009/15/EB suderinti su atitinkamų tarptautinių dokumentų 

pokyčiais ir pakeisti nukentėjusių šalių žalos atlyginimo maksimalias sumas, pagal 

SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais 

iš dalies keičiama ta direktyva, siekiant:

– įtraukti vėlesnių su ja susijusių tam tikrų tarptautinių konvencijų, protokolų, 

kodeksų ir rezoliucijų įsigaliojusių pakeitimų;

– pakeisti joje nurodytas tam tikras sumas.

1 OL L 131, 2009 5 28, p. 47.
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Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

Todėl Direktyva 2009/15/EB iš dalies keičiama taip:

1) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„5a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 7 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 

1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 7 straipsnio 1 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;
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2) 6 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

3) 7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 5a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, neišplečiant šios direktyvos taikymo srities, ji iš dalies 

keičiama siekiant:

a) į šią direktyvą įtraukti vėlesnių su ja susijusių tarptautinių 

konvencijų, protokolų, kodeksų ir rezoliucijų, nurodytų 2 straipsnio 

d punkte, 3 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 2 dalyje, įsigaliojusių 

pakeitimų;

b) pakeisti 5 straipsnio 2 dalies b punkto ii ir iii papunkčiuose 

nurodytas sumas.“.

▌
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14. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 391/2009 dėl laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų bendrųjų taisyklių ir 

standartų1

Siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 391/2009 ir jį suderinti su tarptautinės teisės 

normų pokyčiais, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

– atsižvelgiant visų pirma į atitinkamus TJO sprendimus, iš dalies keičiami to 

reglamento I priede nustatyti būtiniausi kriterijai;

– tas reglamentas papildomas kriterijais, skirtais taisyklių ir procedūrų 

veiksmingumui, taip pat pripažintų organizacijų veiklai užtikrinant jų 

klasifikuotų laivų saugumą ir taršos iš šių laivų prevenciją įvertinti, visų pirma 

atsižvelgiant į duomenis, sukauptus pagal Paryžiaus susitarimo memorandumą 

dėl uosto valstybės kontrolės arba kita panašia tvarka;

1 OL L 131, 2009 5 28, p. 11.
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- tas reglamentas papildomas kriterijais, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, 

kada tokia veikla taptų nepriimtina grėsme saugumui arba aplinkai, ir kuriais 

gali būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes, veikiančias mažesnes arba 

labai specializuotas organizacijas;

- tas reglamentas papildomas išsamiomis taisyklėmis dėl vienkartinių ir 

reguliariai mokamų baudų ir laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų 

pripažinimo panaikinimo.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 391/2009 iš dalies keičiamas taip:

1) 12 straipsnio 4 dalis išbraukiama;

2) 13 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, neišplečiant I priedo taikymo srities, jis iš 

dalies keičiamas, siekiant atnaujinti jame nustatytus būtiniausius 

kriterijus atsižvelgiant visų pirma į atitinkamus TJO sprendimus.“;

3) 14 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant:
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a) kriterijus, skirtus įvertinti taisyklių ir procedūrų veiksmingumui, 

taip pat pripažintų organizacijų veiklai užtikrinant jų klasifikuotų 

laivų saugumą ir taršos iš šių laivų prevenciją, visų pirma 

atsižvelgiant į duomenis, sukauptus pagal Paryžiaus susitarimo 

memorandumą dėl uosto valstybės kontrolės arba kita panašia 

tvarka;

b) kriterijus, pagal kuriuos būtų galima nustatyti, kada tokia veikla 

taptų nepriimtina grėsme saugumui arba aplinkai, ir kuriais gali 

būti atsižvelgiama į konkrečias aplinkybes, veikiančias mažesnes 

arba labai specializuotas organizacijas.

2. Komisijai pagal 14a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant 

išsamias taisykles dėl vienkartinių ir reguliariai mokamų baudų skyrimo 

pagal 6 straipsnį ir prireikus laivų patikrinimo ir apžiūros organizacijų 

pripažinimo panaikinimo pagal 7 straipsnį.“;
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4) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„14a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 13 straipsnio 1 dalyje ir 14 straipsnio i ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo 

diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais 

įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 13 straipsnio 

1 dalyje ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius 

įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 13 straipsnio 1 dalį ir 14 straipsnio 1 ir 2 dalis 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

15. 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 392/2009 dėl keleivių vežėjų jūra atsakomybės avarijų atveju1

Siekiant Reglamentą (EB) Nr. 392/2009 suderinti su kitomis Sąjungos ir tarptautinės 

teisės normomis, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti 

įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

1 OL L 131, 2009 5 28, p. 24.
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– siekiant įtraukti 1974 m. Atėnų konvencijos dėl keleivių ir jų bagažo vežimo 

jūra su pakeitimais, padarytais 2002 m. protokolu, nuostatų pakeitimų, iš dalies 

keičiamas to reglamento I priedas;

– iš dalies keičiamos to reglamento I priede nustatytos ribos laivams, kurie pagal 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/45/EB 4 straipsnį priskirti 

B klasei1;

– siekiant įtraukti TJO gairių nuostatų pakeitimus, iš dalies keičiamas to 

reglamento II priedas.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/45/EB dėl 
keleivinių laivų saugos taisyklių ir standartų (OL L 163, 2009 6 25, p. 1).



- 273 -

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 392/2009 iš dalies keičiamas taip:

1) 9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Priedų pakeitimai

1. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas šio reglamento I priedas, siekiant 

įtraukti Atėnų konvencijos 3 straipsnio 1 dalyje, 4a straipsnio 1 dalyje, 

7 straipsnio 1 dalyje ir 8 straipsnyje nustatytų ribų pakeitimus, kuriais 

atsižvelgiama į sprendimus, priimtus pagal tos konvencijos 23 straipsnį.

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai ne vėliau kaip 

2016 m. gruodžio 31 d., atsižvelgiant į ▌ poveikį bilietų kainoms ir 

rinkos gebėjimą už prieinamą kainą gauti reikalaujamo lygio draudimą 

pagal keleivių teisių stiprinimo politikos pagrindus, taip pat kai kurio 

transporto sezoninį pobūdį ir remiantis tinkamu poveikio vertinimu, 

priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šio reglamento 

I priede nustatytos ribos laivams, kurie pagal Europos Parlamento ir 

Tarybos direktyvos 2009/45/EB* 4 straipsnį priskirti B klasei.
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2. Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, siekiant įtraukti TJO gairių nuostatų pakeitimus, iš dalies 

keičiamas II priedas.

___________________________
* 2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2009/45/EB dėl keleivinių laivų saugos taisyklių ir 
standartų (OL L 163, 2009 6 25, p. 1).“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 9 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš 

dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 9 straipsnio 1 ir 

2 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 9 straipsnio 1 ir 2 dalis 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 10 straipsnis išbraukiamas.

▌
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X. SVEIKATA IR MAISTO SAUGA

▌

1. 1999 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 141/2000 dėl retųjų vaistų1

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 141/2000 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas 

reglamentas papildomas sąvokų „panašus vaistas“ ir „klinikinis pranašumas“ 

apibrėžtimis. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose.

1 OL L 18, 2000 1 22, p. 1.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 141/2000 iš dalies keičiamas taip:

1) 8 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4. Komisijai pagal 10b straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais siekiama šį reglamentą papildyti 

patvirtinant sąvokų „panašus vaistas“ ir „klinikinis pranašumas“ 

apibrėžtis.“;

2) 10a straipsnio 3 dalis išbraukiama;

3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„10b straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 8 straipsnio 4 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnio 

4 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 8 straipsnio 4 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.
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2. 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/EEB1

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2001/18/EB tikslus, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos 

direktyvos priedai ir ta direktyva papildoma nuostatomis dėl:

– pranešimui apie tam tikrų rūšių genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) 

pateikimą rinkai taikomų nukrypimo kriterijų ir informacijos teikimo 

reikalavimų;

– minimalių ribų, žemiau kurių produktai, jei juose negalima išskirti atsitiktinių 

arba techniškai neišvengiamų GMO, kuriuos buvo leista pateikti į rinką, 

pėdsakų, neturi būti ženklinami kaip GMO;

– žemesnių kaip 0,9 % ribos, žemiau kurios direktyvoje išdėstyti ženklinimo 

reikalavimai netaikomi tiesioginiam perdirbimui skirtuose gaminiuose 

esantiems GMO pėdsakams;

1 OL L 106, 2001 4 17, p. 1.
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– konkrečių ženklinimo reikalavimų, taikomų GMO, kurie nėra pateikiami 

rinkai, kaip nustatyta šioje direktyvoje.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Direktyva 2001/18/EB iš dalies keičiama taip:

1) 16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, pasikonsultavus su atitinkamu Mokslo 

komitetu, ši direktyva papildoma nustatant 1 dalyje nurodytus kriterijus, 

taip pat informacijos teikimo reikalavimus ir atitinkamus dokumentų 

santraukai keliamus reikalavimus. Kriterijai ir informacijos teikimo 

reikalavimai turi užtikrinti aukštą žmonių sveikatos ir aplinkos saugos 

lygį bei būti paremti turimais moksliniais tokios saugos įrodymais ir 

patirtimi, įgyta į aplinką išleidžiant panašius GMO.“;
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b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Prieš priimdama deleguotuosius aktus pagal 2 dalį, Komisija 

leidžia visuomenei susipažinti su pasiūlymu. Visuomenė per 

60 dienų gali Komisijai pateikti savo pastabas. Komisija visas šias 

pastabas ir analizę perduoda 29a straipsnio 4 dalyje nurodytiems 

ekspertams.“;

2) 21 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Jei produktuose negalima išskirti atsitiktinių arba techniškai 

neišvengiamų GMO, kuriuos buvo leista pateikti į rinką, pėdsakų, 

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant 

minimalią ribą, žemiau kurios tokie produktai neturi būti 

ženklinami pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas. Turi būti 

nustatyti ribiniai lygiai atitinkamiems produktams.“;
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b) 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant šios dalies 

pirmoje pastraipoje nurodytas ribas.“;

3) 26 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priedas, nustatant 

konkrečių 1 dalyje nurodytų ženklinimo reikalavimų vengiant kartojimo 

ar prieštaravimo esamoms ženklinimo nuostatoms, nustatytoms 

galiojančiuose Sąjungos teisės aktuose. Tai darant reikėtų atsižvelgti, kai 

tikslinga, į valstybių narių pagal Sąjungos teisės aktus nustatytas 

ženklinimo nuostatas.“;
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4) 27 straipsnis pakeičiamas taip:

„27 straipsnis

Priedų derinimas su technikos pažanga

Komisijai pagal 29a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami II priedo C ir D skirsniai, III–VI priedai ir 

VII priedo C skirsnis, siekiant juos suderinti su technikos pažanga.“;

5) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„29a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 16 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 2 dalyje 

bei 27 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 16 straipsnio 

2 dalyje, 21 straipsnio 2 ir 3 dalyse, 26 straipsnio 2 dalyje bei 

27 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 16 straipsnio 2 dalį, 21 straipsnio 2 ir 3 dalis, 26 straipsnio 2 dalį 

bei 27 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;
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6) 30 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

3. 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl 

Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus1

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2001/83/EB tikslus, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais:

– iš dalies keičiamos tos direktyvos nuostatos dėl vienos iš sąlygų, kurią turėtų 

atitikti homeopatiniai vaistai, kad jiems būtų taikoma speciali supaprastinta 

registravimo procedūra, jei tai patvirtina nauji moksliniai faktai;

– siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiamos tos 

direktyvos nuostatos dėl operacijų rūšių, kurios laikomos veikliųjų medžiagų, 

naudojamų kaip pradinės vaistinės medžiagos, gamybos etapais;

1 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.
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– siekiant atsižvelgti į technikos ir mokslo pažangą, iš dalies keičiamas tos 

direktyvos I priedas;

▌

– ta direktyva papildoma nuostatomis, kuriomis nustatomi vaistų geros gamybos 

praktikos principai ir gairės.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Direktyva 2001/83/EB iš dalies keičiama taip:

1) 14 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, jei nauji moksliniai faktai tai patvirtina, iš dalies keičiama 

pirmos pastraipos trečia įtrauka.“;

▌

2) 46a straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos 

pažangą, iš dalies keičiama 1 dalis.“;

3) 47 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Siekiant papildyti šią direktyvą Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi 46 straipsnio 

f punkte nurodyti vaistų geros gamybos praktikos principai ir gairės.“;
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4) 120 straipsnis pakeičiamas taip:

„120 straipsnis

Komisijai pagal 121a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies 

keičiamas I priedas.“;

5) 121 straipsnio 2a dalis išbraukiama;

6) 121a straipsnis pakeičiamas taip:

„121a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 14 straipsnio 1 dalyje ir 22b straipsnyje, 23b straipsnyje, 46a straipsnyje, 

47 straipsnyje, 52b straipsnyje, 54a straipsnyje ir 120 straipsnyje 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento 

įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 14 straipsnio 

1 dalyje ir 22b straipsnyje, 23b straipsnyje, 46a straipsnyje, 

47 straipsnyje, 52b straipsnyje, 54a straipsnyje ir 120 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 14 straipsnio 1 dalį ir 22b straipsnį, 23b straipsnį, 46a straipsnį, 

47 straipsnį, 52b straipsnį, 54a straipsnį ar 120 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“.

▌
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4. 2002 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/32/EB dėl 

nepageidaujamų medžiagų gyvūnų pašaruose1

Siekiant įgyvendinti Direktyvos 2002/32/EB tikslus, pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš dalies keičiami tos 

direktyvos I ir II priedai, siekiant juos suderinti su technikos pažanga, ir ta direktyva 

papildoma nuostatomis dėl detoksikacijos procesų priimtinumo kriterijų. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 

ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. 

balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais 

principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 140, 2002 5 30, p. 10.
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Todėl Direktyva 2002/32/EB iš dalies keičiama taip:

1) 7 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„2. Nedelsiant priimamas sprendimas, ar I ir II priedai turėtų būti iš dalies 

keičiami. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami tie priedai.

Jeigu su tais pakeitimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl kurių 

privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems deleguotiesiems aktams 

taikoma 10b straipsnyje numatyta procedūra.

Kol Komisija sprendimo nepriėmė, valstybė narė gali toliau taikyti 

priemones, kurias įgyvendino.“;
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2) 8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 10a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami I ir II priedai, 

siekiant juos suderinti su mokslo ir technikos pažanga.

Jeigu su tais pakeitimais susijusiais atvejais yra priežasčių, dėl 

kurių privaloma skubėti, pagal šį straipsnį priimtiems 

deleguotiesiems aktams taikoma 10b straipsnyje numatyta 

procedūra.“;

b) 2 dalies antra įtrauka pakeičiama taip:

„– naudodamasi jai pagal 10a straipsnį suteiktais įgaliojimais, priima 

deleguotuosius aktus, kuriais ši direktyva papildoma nustatant 

detoksikacijos procesų priimtinumo kriterijus, papildančius tuos 

kriterijus, kurie nustatyti gyvūnų pašarams skirtiems produktams, 

apdorotiems tokiuose procesuose.“;



- 298 -

3) įterpiami šie straipsniai ▌:

„10a straipsnis

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 7 straipsnio 2 dalyje bei 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti įgaliojimai 

priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų 

laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo 

diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų 

laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais 

įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 

2 dalyje bei 8 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus deleguotuosius 

įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 7 straipsnio 2 dalį bei 8 straipsnio 1 ir 2 dalis 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.

10b 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.
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2. Europos Parlamentas arba Taryba, laikydamiesi 10a straipsnio 6 dalyje 

nurodytos procedūros, gali pareikšti prieštaravimų dėl deleguotojo akto. 

Tokiu atveju Komisija, gavusi Europos Parlamento arba Tarybos 

pranešimą apie sprendimą pareikšti prieštaravimų, nedelsdama panaikina 

aktą.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 11 straipsnio 3 ir 4 dalys išbraukiamos.

▌

5. 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 procedūras1

1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
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Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 178/2002 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiamos to reglamento nuostatos dėl mokslinių grupių skaičiaus ir 

pavadinimų ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl procedūros, kurią tarnyba 

taiko jai pateiktiems prašymams pateikti mokslinę nuomonę, institucijų įtraukimo į 

valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų sąrašą kriterijų, nuostatų dėl 

suderintų kokybės reikalavimų nustatymo ir finansinę paramą reglamentuojančių 

finansinių taisyklių.

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 iš dalies keičiamas taip:

1) 28 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 57a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, atsižvelgiant į mokslo ir technikos pažangą, tarnybos prašymu iš 

dalies keičiamos pirmos pastraipos nuostatos dėl mokslinių grupių skaičiaus ir 

pavadinimų.“;

2) 29 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Įgyvendindama šį straipsnį, Komisija, pasitarusi su tarnyba, priima:

a) pagal 57a straipsnį deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas 

papildomas nustatant procedūrą, kurią tarnyba taiko jai 

pateiktiems prašymams pateikti mokslinę nuomonę;
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b) įgyvendinimo aktus, kuriais nustato rekomendacijas, kuriomis 

vadovaujamasi moksliškai vertinant medžiagas, produktus arba 

procesus, kuriems pagal Sąjungos teisės aktus yra taikoma 

išankstinio leidimo arba įtraukimo į sąrašą tvarka, ypač kai 

Sąjungos teisės aktuose yra numatyta arba leidžiama, kad 

pareiškėjas tam tikslui pateiktų dokumentų rinkinį. Tie 

įgyvendinimo aktai priimami laikantis 58 straipsnio 2 dalyje 

nurodytos procedūros.“;

3) 36 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 57a straipsnį suteikiami įgaliojimai siekiant papildyti šį 

reglamentą priimti deleguotuosius aktus, kuriais nustatomi institucijų 

įtraukimo į valstybių narių paskirtų kompetentingų organizacijų sąrašą 

kriterijai, nuostatos dėl suderintų kokybės reikalavimų nustatymo ir finansinę 

paramą reglamentuojančios finansinės taisyklės.“;
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4) V skyriaus 1 skirsnio antraštė pakeičiama taip:

„1 SKIRSNIS

ĮGALIOJIMŲ DELEGAVIMAS, KOMITETAS IR TARPININKAVIMO 

PROCEDŪROS“;

5) po 1 skirsnio antraštės įterpiamas šis ▌straipsnis:

„57a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 28 straipsnio 4 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje ir 36 straipsnio 3 dalyje 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento 

įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 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.



- 306 -

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 28 straipsnio 

4 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje ir 36 straipsnio 3 dalyje nurodytus 

deleguotuosius įgaliojimus. 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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 28 straipsnio 4 dalį, 29 straipsnio 6 dalį ir 36 straipsnio 3 dalį 

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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6) 58 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌

6. 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/EB1

1 OL L 268, 2003 10 18, p. 24.
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Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais tas 

reglamentas papildomas nuostatomis dėl unikalių genetiškai modifikuotų organizmų 

identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemos diegimo. Ypač svarbu, kad 

atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su 

ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. 

Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba 

visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų 

ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1830/2003 iš dalies keičiamas taip:

1) 8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis 

Unikalūs identifikatoriai

Komisijai pagal 9a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant ir pritaikant unikalių GMO 

identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą, atsižvelgiant į tarptautinius 

pokyčius.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„9a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 8 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 8 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 8 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 10 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

4) 13 straipsnio 2 dalis išbraukiama.
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7. 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje1

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiami to reglamento I–IV priedai, siekiant juos suderinti su technikos 

pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl taisyklių, kuriomis leidžiama 

taikyti supaprastintą leidimų išdavimo tvarką tiems priedams, kuriuos buvo leista 

naudoti maiste. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose.

1 OL L 268, 2003 10 18, p. 29.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1831/2003 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas IV priedas, siekiant 

jame išdėstytas bendrąsias sąlygas suderinti su mokslo ar technikos 

pažanga.“;

2) 6 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, siekiant 

suderinti pašarų priedų kategorijas ir funkcines grupes, atsižvelgiant į 

mokslo ar technikos pažangą.“;

3) 7 straipsnio 5 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant taisykles, kuriomis 

leidžiama taikyti supaprastintą leidimų išdavimo tvarką tiems priedams, 

kuriuos buvo leista naudoti maiste.“;
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4) 16 straipsnio 6 dalis pakeičiama taip:

„6. Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos 

pažangą, iš dalies keičiamas III priedas.“;

5) 21 straipsnio ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 21a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiamas II priedas.“;

6) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„21a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 3 straipsnio 5 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje, 

16 straipsnio 6 dalyje ir 21 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 

5 dalyje, 6 straipsnio 3 dalyje, 7 straipsnio 5 dalyje, 16 straipsnio 6 dalyje 

ir 21 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 3 straipsnio 5 dalį, 6 straipsnio 3 dalį, 7 straipsnio 5 dalį, 

16 straipsnio 6 dalį ir 21 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7) 22 straipsnio 3 dalis išbraukiama.
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8. 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 paviršiuje1

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 2065/2003 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais, 

pateikus tarnybai prašymą dėl mokslinės ir (arba) techninės pagalbos, iš dalies 

keičiami to reglamento priedai ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl 

įteisintų analitinių metodų kokybės kriterijų. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 309, 2003 11 26, p. 1.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003 iš dalies keičiamas taip:

1) 17 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant 

II priedo 4 punkte nurodytų įteisintų analitinių metodų, įskaitant tiriamas 

medžiagas, kokybės kriterijus. Tuose deleguotuosiuose aktuose 

atsižvelgiama į turimus mokslinius faktus.“;

2) 18 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1. Komisijai pagal 18a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, pateikus tarnybai prašymą dėl mokslinės ir 

(arba) techninės pagalbos, iš dalies keičiami priedai.“;
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3) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„18a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2. 17 straipsnio 3 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui 

nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne 

mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio 

pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais 

ataskaitą. Deleguotieji 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.
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3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 17 straipsnio 

3 dalyje ir 18 straipsnio 1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 

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. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* 

nustatytais principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.
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6. Pagal 17 straipsnio 3 dalį ir 18 straipsnio 1 dalį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

4) 19 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌

9. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

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

reikalavimus1

1 OL L 139, 2004 4 30, p. 55.



- 322 -

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 853/2004 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiami to reglamento II ir III priedai ir tas reglamentas papildomas 

nuostatomis dėl medžiagų, kurios nėra geriamasis vanduo, naudojimo gyvūninės 

kilmės produktų paviršiaus taršai pašalinti, dėl specialių garantijų, susijusių su tam 

tikrų gyvūninės kilmės maisto produktų pateikimu rinkai Švedijoje arba Suomijoje, 

dalinių pakeitimų ir dėl nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II ir III priedų 

leidžiančių nuostatų. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 

tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų 

vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl 

geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas 

galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir 

valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti 

Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą, posėdžiuose.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 853/2004 iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2. Maisto tvarkymo subjektai gyvūninės kilmės produktų paviršiaus taršai 

pašalinti neturi naudoti jokios kitos medžiagos, išskyrus geriamąjį 

vandenį ▌ arba, jeigu nustatyta Reglamente (EB) Nr. 852/2004 ar šiame 

reglamente, švarų vandenį, ▌ jei medžiagos naudojimas nebuvo 

patvirtintas Komisijos. Tuo tikslu Komisijai pagal 11a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas 

šis reglamentas. Maisto tvarkymo subjektai taip pat turi laikytis visų 

naudojimo reikalavimų, kuriuos galima nustatyti pirmiau minėta tvarka. 

Jeigu maisto tvarkymo subjektai naudotų patvirtintą medžiagą, jie vis 

tiek turėtų laikytis šio reglamento reikalavimų.“;
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2) 8 straipsnio 3 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a) Komisijai pagal 11a straipsnį ▌suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamos šio straipsnio 1 ir 

2 dalys, siekiant atnaujinti tose dalyse ▌ išdėstytus reikalavimus, 

atsižvelgiant į valstybių narių kontrolės programų pakeitimus arba 

mikrobiologinių kriterijų priėmimą pagal Reglamentą (EB) 

Nr. 852/2004.“;

3) 9 straipsnis išbraukiamas;

4) 10 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami II ir III priedai. Daliniais 

pakeitimais siekiama užtikrinti, kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai, 

ir sudaryti tam palankesnes sąlygas, atsižvelgiant į atitinkamus rizikos 

faktorius; jie pagrindžiami atsižvelgiant į:

a) maisto tvarkymo subjektų ir (arba) kompetentingų institucijų 

patirtį, visų pirma įgytą įgyvendinant RVASVT pagrįstas sistemas 

pagal 5 straipsnį;
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b) Komisijos įgytą patirtį, visų pirma susijusią su jos audito 

rezultatais;

c) technologinę pažangą ir jų praktinio panaudojimo pasekmes bei 

vartotojų lūkesčius, susijusius su maisto sudėtimi;

d) mokslininkų nuomones, ypač dėl naujo rizikos veiksnių vertinimo;

e) maisto produktams taikomus mikrobiologinius ir temperatūros 

kriterijus;

f) vartojimo įpročių pokyčius.

Pirmoje pastraipoje nurodyti daliniai pakeitimai yra susiję su:

a) gyvūninės kilmės produktų identifikavimo žymėjimo 

reikalavimais;

b) RVASVT pagrįstų procedūrų tikslais;
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c) maisto grandinės informacijos reikalavimais;

d) specialiais patalpų, įskaitant transporto priemones, kuriose 

gaminami, tvarkomi, perdirbami, laikomi ar platinami gyvūninės 

kilmės produktai, higienos reikalavimais;

e) specialios operacijų, susijusių su gyvūninės kilmės produktų 

gamyba, tvarkymu, perdirbimu, laikymu, transportavimu ar 

platinimu, higienos reikalavimais;

f) dar šiltos mėsos vežimo taisyklėmis;

g) sveikatos standartais arba patikrinimais, jeigu yra mokslinių 

įrodymų, patvirtinančių, kad sveikatos standartai arba patikrinimai 

reikalingi visuomenės sveikatai apsaugoti;

h) III priedo VII skirsnio IX skyriaus reikalavimų taikymu ir gyviems 

dvigeldžiams moliuskams, išskyrus šukutes;
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i) kriterijais, apibrėžiančiais, kada epidemiologinių duomenų 

pakanka, kad būtų patvirtinama, jog žvejybos rajonas parazitų 

atžvilgiu nekelia pavojaus sveikatai, ir vėliau nustatant, kada 

kompetentinga institucija gali leisti maisto tvarkymo subjektams 

nešaldyti žuvininkystės produktų pagal III priedo VIII skirsnio 

III skyriaus D dalį;

j) bendradarbiaujant su kontroline Sąjungos laboratorija nustatytais 

papildomais gyvų dvigeldžių moliuskų sveikatos standartais, 

įskaitant:

i) ribines kitų jūrinių biotoksinų vertes ir jų tyrimo metodus;

ii) virusologinio tyrimo procedūras ir virusologinius standartus 

ir

iii) mėginių ėmimo planus bei metodus ir analizės paklaidas, 

kurios turi būti taikomos nustatant, ar laikomasi sveikatos 

standartų.
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2. Komisijai pagal 11a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas leidžiant 

taikyti nuo II ir III priedų nukrypti leidžiančias nuostatas, atsižvelgiant į 

atitinkamus rizikos faktorius, jeigu tokios nukrypti leidžiančios nuostatos 

netrukdo siekti tokių šiame reglamente numatytų tikslų:

a) sudaryti palankesnes sąlygas mažosioms įmonėms įvykdyti 

prieduose nustatytus reikalavimus;

b) užtikrinti tradicinių metodų naudojimo visuose maisto gamybos, 

perdirbimo ar paskirstymo etapuose tęstinumą;

c) prisitaikyti prie regionuose, kuriems taikomi konkretūs geografiniai 

apribojimai, įsteigto maisto produktų verslo poreikių;

d) sudaryti palankesnes sąlygas dirbti įmonėms, gaminančioms 

žaliavą, kuri skirta ypač rafinuotiems maisto produktams gaminti ir 

kuri buvo apdorota siekiant užtikrinti jos saugą.“;
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5) 11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) įvadinė formuluotė pakeičiama taip:

„Nedarant poveikio bendram 9 straipsnio ir 10 straipsnio 1 dalies 

taikymui, Komisija gali priimti įgyvendinimo aktus, kuriais 

patvirtinamos šios priemonės. Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

12 straipsnio 2 dalyje nurodytos procedūros, kad:“;

b) 1, 5, 6, 7 ir 8 punktai išbraukiami;

6) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„11a straipsnis 

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 3 straipsnio 2 dalyje, 8 straipsnio 3 dalies a punkte bei 10 straipsnio 1 ir 

2 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai 

suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio 

reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia 

naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 

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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 3 straipsnio 

2 dalyje, 8 straipsnio 3 dalies a punkte bei 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 3 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 3 dalies a punktą bei 10 straipsnio 1 

ir 2 dalis 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

7) 12 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌
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10. 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 183/2005, 

nustatantis pašarų higienos reikalavimus1

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 183/2005 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiami to reglamento I, II ir III priedai, siekiant juos suderinti su technikos 

pažanga, ir tas reglamentas papildomas nuostatomis dėl konkrečių mikrobiologinių 

kriterijų ir tikslų apibrėžimo, reikalingo pašarų verslo ūkio subjektų patvirtinimo ir 

leidimo taikyti nuo to reglamento I, II ir III priedų nukrypti leidžiančias nuostatas. 

Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 

2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ 

nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti 

atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas 

ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o 

jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, 

kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 35, 2005 2 8, p. 1.



- 333 -

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 183/2005 iš dalies keičiamas taip:

1) 5 straipsnio 3 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 30a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais šis reglamentas papildomas apibrėžiant pirmos pastraipos a ir 

b punktuose nurodytus kriterijus ir tikslus.“;

2) 10 straipsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3) patvirtinimas reikalingas remiantis deleguotuoju reglamentu, kurį priimti 

Komisijai suteikiami įgaliojimai pagal 30a straipsnį siekiant papildyti šį 

reglamentą.“;

3) 27 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 30a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais iš dalies keičiami I, II ir III priedai.“;
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4) 28 straipsnis pakeičiamas taip:

„28 straipsnis

Išimtys dėl I, II ir III priedų

Komisijai pagal 30a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais šis reglamentas papildomas dėl ypatingų priežasčių leidžiant 

taikyti nuo I, II ir III priedų nukrypti leidžiančias nuostatas su sąlyga, kad jos 

nesutrukdys pasiekti šio reglamento tikslų.“;

5) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„30a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 5 straipsnio 3 dalyje, 10 straipsnio 3 punkte bei 27 ir 28 straipsniuose 

nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies keičiančio reglamento 

įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 

3 dalyje, 10 straipsnio 3 punkte bei 27 ir 28 straipsniuose nurodytų 

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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 5 straipsnio 3 dalį, 10 straipsnio 3 punktą ir 27 ir 28 straipsnius 

priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu per du mėnesius 

nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai dienos nei Europos 

Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų arba jeigu iki to 

laikotarpio pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša 

Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

6) 31 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌
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11. 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. 726/20041

Siekiant įgyvendinti Reglamento (EB) Nr. 1394/2007 tikslus, pagal SESV 

290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kuriais iš 

dalies keičiami to reglamento priedai, siekiant juos suderinti su technikos ir mokslo 

pažanga. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 

konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos 

vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės 

teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes 

dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos 

Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių 

ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos 

ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, 

posėdžiuose.

1 OL L 324, 2007 12 10, p. 121.
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Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1394/2007 iš dalies keičiamas taip:

1) 24 straipsnis pakeičiamas taip:

„24 straipsnis

Priedų pakeitimai

Komisijai pagal 25a straipsnį suteikiami įgaliojimai, pasikonsultavus su 

Agentūra, priimti deleguotuosius aktus, kuriais priedai suderinami su technikos 

ir mokslo pažanga.“;

2) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„25a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje 

nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 24 straipsnį 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.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

3) 26 straipsnio 3 dalis išbraukiama.

▌
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12. 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/128/EB, 

nustatanti Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo1

Siekiant nustatyti Sąjungos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo, 

pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, 

kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies keičiami 

Direktyvos 2009/128/EB I–IV priedų pakeitimai. Ypač svarbu, kad atlikdama 

parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad 

tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. 

Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌ nustatytais principais. Visų 

pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais 

aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus 

gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai 

suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su 

deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose.

1 OL L 309, 2009 11 24, p. 71.
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Todėl Direktyva 2009/128/EB iš dalies keičiama taip:

1) 5 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos 

pažangą, iš dalies keičiamas I priedas.“;

2) 8 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7. Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos 

pažangą, iš dalies keičiamas II priedas.“;

3) 14 straipsnio 4 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies 

keičiamas III priedas.“;
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4) 15 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Komisijai pagal 20a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 

aktus, kuriais, siekiant atsižvelgti į mokslo ir technikos pažangą, iš dalies 

keičiamas IV priedas.“;

5) įterpiamas šis ▌straipsnis:

„20a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame 

straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
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2. 5 straipsnio 3 dalyje, 8 straipsnio 7 dalyje, 14 straipsnio 4 dalyje ir 

15 straipsnio 1 dalyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [šio iš dalies 

keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip 

devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija 

parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Deleguotieji 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.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 5 straipsnio 

3 dalyje, 8 straipsnio 7 dalyje, 14 straipsnio 4 dalyje ir 15 straipsnio 

1 dalyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 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.
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4. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos 

valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 

13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros ▌* nustatytais 

principais.

5. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša 

Europos Parlamentui ir Tarybai.

6. Pagal 5 straipsnio 3 dalį, 8 straipsnio 7 dalį, 14 straipsnio 4 dalį ir 

15 straipsnio 1 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuomet, jeigu 

per du mėnesius nuo pranešimo apie jį Europos Parlamentui ir Tarybai 

dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškė prieštaravimų 

arba jeigu iki to laikotarpio pabaigos ir Europos Parlamentas, ir Taryba 

praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba 

Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

___________________________
* OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;

▌

6) 21 straipsnio 2 dalis išbraukiama.
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XI. MOKESČIAI IR MUITŲ SĄJUNGA

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

nepopierinės muitinės ir verslo aplinkos1

Pagal Sprendimo Nr. 70/2008/EB 15 straipsnį Komisijai suteikti įgaliojimai, 

laikantis Tarybos sprendimo 1999/468/EB2, pratęsti tam tikrus terminus. Suteiktais 

įgaliojimais nebuvo pasinaudota ir jie nebėra reikalingi. Todėl Komisijai jokių 

įgaliojimų suteikti nereikia. Vietoj to įgaliojimai Sprendime Nr. 70/2008/EB turėtų 

būti atšaukti, o to sprendimo 15 ir 16 straipsniai išbraukti.

Todėl Sprendimo Nr. 70/2008/EB 15 ir 16 straipsniai išbraukiami. 

1 OL L 23, 2008 1 26, p. 21.
2 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).


