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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas

– mano, jog ES piliečiams itin svarbu, kad rinkoje būtų užtikrinta maisto sauga ir kad 
toliau būtų laikomasi aukštų saugos standartų;

– pabrėžia Europos maisto saugos tarnybos (EFSA), visų pirma kaip mokslinių 
konsultacijų teikėjos Komisijai, Parlamentui ir valstybėms narėms, svarbą;

– palankiai vertina Komisijos pasiūlymą atnaujinti bendruosius maistui skirtus teisės 
aktus, visų pirma kiek jie susiję su skaidrumo taisyklių aiškinimu rizikos vertinimo ir 
mokslinių tyrimų, kuriais EFSA naudojasi vykdydama rizikos vertinimus, patikimumo, 
objektyvumo ir nepriklausomumo garantijų stiprinimo atvejais;

– mano, kad turi būti sudarytos sąlygos ES piliečiams visiškai pasitikėti Sąjungos 
agentūromis ir įstaigomis, pavyzdžiui, EFSA, ir kad tokį pasitikėjimą galima įgyti ir išlaikyti 
tik taikant skaidrias ir aiškias taisykles ir metodiką;

– pabrėžia, kad norint pasiekti aukštą mokslinės kompetencijos lygį visose EFSA 
veiklos srityse reikia padidinti jos pajėgumus; 

– mano, kad daugeliu atvejų, įskaitant pirmiau paminėtus atvejus, sprendimai turi būti 
grindžiami patikimiausiomis turimomis mokslinėmis žiniomis, ir mano, kad svarbu padidinti 
EFSA pajėgumus samdant konkrečiose mokslinėse grupėse žinomus mokslininkus;

– pabrėžia, kad rizikos vertinimas gali būti sparčiai atliekamas tik tuo atveju, jei yra 
parengta išsami ir veiksminga pranešimo apie riziką strategija, apimanti visas rizikos 
vertinimo procese dalyvaujančias šalis ir suteikianti galimybę palaikyti atvirą dialogą;

– yra susirūpinęs dėl to, kad į Komisijos pasiūlymą neįtraukti žvejybos, visų pirma 
akvakultūros, klausimai, ir pabrėžia, kad žuvininkystės produktai yra vieni iš svarbiausių ir 
sveikiausių gyvūninės kilmės baltymų šaltinių, o ES yra didžiausia jų rinka ir vartotoja 
pasaulyje, šiuo metu importuojanti 68 proc. žuvininkystės produktų iš trečiųjų šalių;

– pabrėžia žuvininkystės produktų kaip maisto šaltinio svarbą – jie buvo mokslinės 
nuomonės „Maistas iš vandenynų“, kurią 2017 m. lapkričio mėn. Komisijai pristatė mokslinių 
konsultacijų mechanizmo aukšto lygio grupė, tema.
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PAKEITIMAI

Žuvininkystės komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos 
komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) jokie genetiškai modifikuoti 
organizmai neturėtų būti sąmoningai 
paskleisti į aplinką arba pateikti rinkai, 
nei kaip produktai, nei produktų sudėtyje, 
jei nepaisoma atsargumo principo ir jei 
nesama mokslinių žinių apie pasekmes 
kiekvienai iš susijusių sričių (aplinkai, 
sveikatai, biologinei įvairovei ir kt.);

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) iš patirties žinoma, kad Tarnybos 
valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia 
susijęs su administraciniais ir finansų 
aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos 
vykdomo mokslinio darbo 
nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos 
valdančiąją tarybą galima įtraukti visų 
valstybių narių atstovus, kartu numatant, 
kad tie atstovai turėtų turėti patirties, visų 
pirma, rizikos vertinimo srityje;

(11) iš patirties žinoma, kad Tarnybos 
valdančiosios tarybos vaidmuo pirmiausia 
susijęs su administraciniais ir finansų 
aspektais ir nedaro poveikio Tarnybos 
vykdomo mokslinio darbo 
nepriklausomumui. Todėl į Tarnybos 
valdančiąją tarybą galima įtraukti visų 
valstybių narių atstovus, taip pat pilietinės 
visuomenės ir pramonės atstovus, kartu 
numatant, kad tie atstovai turėtų turėti 
patirties, visų pirma, rizikos vertinimo 
srityje;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
8a straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) skatinti nuoseklumą ir skaidrumą 
formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

b) skatinti nuoseklumą, skaidrumą ir 
aiškumą formuluojant rizikos valdymo 
rekomendacijas;

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) du nariai ir pakaitiniai nariai, 
kuriuos paskiria Komisija ir kurie 
atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;

a) du nariai ir du pakaitiniai nariai, 
kuriuos paskiria Komisija ir kurie 
atstovauja Komisijai ir turi teisę balsuoti;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) vienas Europos Parlamento 
paskirtas narys, turintis teisę balsuoti;

b) vienas Europos Parlamento 
paskirtas narys ir vienas papildomas 
narys, turintys teisę balsuoti;

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 2 punkto b papunktis
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
25 straipsnio 1a dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) keturi teisę balsuoti turintys nariai, c) šeši teisę balsuoti turintys nariai, 
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atstovaujantys pilietinei visuomenei ir 
maisto grandinės interesams: vienas iš 
vartotojų organizacijų, vienas iš 
nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų, vienas iš ūkininkų 
organizacijų ir vienas iš pramonės 
organizacijų. Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

atstovaujantys pilietinei visuomenei ir 
maisto grandinės interesams: vienas iš 
vartotojų organizacijų, vienas iš 
nevyriausybinių aplinkosaugos 
organizacijų, vienas iš ūkininkų 
organizacijų, vienas iš žuvininkystės ir 
akvakultūros organizacijų, vienas iš
agrochemijos pramonės sektoriaus ir 
vienas iš maisto pramonės sektoriaus. 
Tuos narius paskiria Taryba 
pasikonsultavusi su Europos Parlamentu ir 
remdamasi Komisijos parengtu sąrašu, 
kuriame yra daugiau pavardžių nei vietų, 
kurias reikia užpildyti. Komisijos sudarytas 
sąrašas siunčiamas Europos Parlamentui 
kartu su atitinkamais kvalifikaciniais 
dokumentais. Kuo skubiau ir ne ilgiau kaip 
per tris mėnesius nuo pranešimo, Europos 
Parlamentas savo nuomonę gali pateikti 
svarstyti Tarybai, ir tada ši paskiria tuos 
narius.

Pagrindimas

Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) ir augalų apsaugos produktų gamintojų interesai, 
viena vertus, ir maisto bei priedų gamintojų interesai, kita vertus, yra skirtingi. Taip pat yra 
ir kalbant apie žemės ūkį ir žuvininkystę / akvakultūrą. Valdančiojoje taryboje taip pat turėtų 
būti žuvininkystės ir akvakultūros organizacijų atstovas ir du atskirų pramonės šakų atstovai.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
32d straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos ekspertai taiko kontrolės 
priemones, įskaitant auditą, siekdami 
įsitikinti, kad bandymų įranga atitinka 
taikytinus bandymų ir tyrimų, kurie yra 
pateikiami Tarnybai kartu su prašymu 
suteikti leidimą pagal Sąjungos maistui 
skirtus teisės aktus, atlikimo standartus. 
Tokios kontrolės priemonės taikomos 
bendradarbiaujant su valstybių narių 

Komisijos Maisto ir veterinarijos tarnybos 
(FVO) ekspertai taiko kontrolės priemones, 
įskaitant auditą, siekdami įsitikinti, kad 
bandymų įranga Sąjungoje ir trečiosiose 
valstybėse atitinka taikytinus bandymų ir 
tyrimų, kurie yra pateikiami Tarnybai kartu 
su prašymu suteikti leidimą pagal Sąjungos 
maistui skirtus teisės aktus, atlikimo 
standartus. Tokios kontrolės priemonės 
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kompetentingomis institucijomis. taikomos bendradarbiaujant su valstybių 
narių arba atitinkamų trečiųjų valstybių
kompetentingomis institucijomis.

Pagrindimas

Maisto ir veterinarijos tarnyba užtikrina veiksmingas kontrolės sistemas ir vertina, kaip 
laikomasi ES standartų ES ir trečiosiose šalyse, kurios eksportuoja į ES. Tai daugiausia 
daroma Maisto ir veterinarijos tarnybai atliekant patikras valstybėse narėse ir trečiosiose 
šalyse, kurios eksportuoja į ES.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 pastraipos 7 punktas
Reglamentas (EB) Nr. 178/2002
39e straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, 
kad atskleidus fizinių asmenų, 
dalyvaujančių bandymuose su stuburiniais 
gyvūnais arba gaunant toksikologinę 
informaciją, vardus, pavardes ir adresus 
daroma didelė žala tų fizinių asmenų 
privatumui ir neliečiamumui, ir tokia 
informacija nėra skelbiama, nebent būtų 
viršesnis viešasis interesas.

2. Neatsižvelgiant į 1 dalį, laikoma, 
kad atskleidus fizinių asmenų, 
dalyvaujančių bandymuose arba gaunant 
toksikologinę informaciją, vardus, 
pavardes ir adresus daroma didelė žala tų 
fizinių asmenų privatumui ir 
neliečiamumui, ir tokia informacija nėra 
skelbiama, nebent būtų viršesnis viešasis 
interesas.
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