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Pakeitimas 13
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Esama naujų maisto produktų apibrėžtis 
turi būti atnaujinta ir pateikta aiškiau, 
dabartines kategorijas pakeičiant bendra 
maisto apibrėžtimi, pateikta 2002 m. sausio 
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančiame maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančiame Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras.

(5) Esama naujų maisto produktų apibrėžtis
turi būti patikslinta, paaiškinant naujumo 
kriterijus, ir atnaujinta, dabartines 
kategorijas pakeičiant bendra maisto 
apibrėžtimi, pateikta 2002 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui 
skirtų teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiame Europos 
maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su 
maisto saugos klausimais susijusias 
procedūras.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisės akto aiškumo, būtina pačiame tekste arba konstatuojamose dalyse pateikti kai 
kuriuos maisto produktų naujumo kriterijų paaiškinimus.

Pakeitimas 14
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
maisto produktas laikomas nauju, jei jam 
taikoma gamybos technologija, kuri 
anksčiau nebuvo naudojama. Visų pirma, 
atsirandantys gyvulių auginimo ir maisto 
gamybos procesai, kurie daro įtaką maisto 
produktui ir gali daryti poveikį maisto 

(6) Šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems maisto produktams, kurie 
Bendrijoje plačiai nenaudoti žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Maisto 
produktų naujumo kriterijumi turėtų būti 
laikomas naujų organizmų, pvz., augalų, 
gyvūnų, mikroorganizmų, grybų arba 
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saugai, turėtų patekti į šio reglamento 
taikymo sritį. Todėl prie naujų maisto 
produktų turėtų būti priskiriami maisto 
produktai, pagaminti iš naudojant 
netradicines auginimo technologijas 
užaugintų augalų ir gyvūnų, ir maisto 
produktai, pagaminti naudojant naujus 
gamybos procesus, galinčius daryti įtaką
maistui, kaip antai nanotechnologijos ir 
nanomokslas. Maisto produktai, pagaminti 
naudojant tradicinę auginimo techniką iš 
naujų veislių augalų arba iš naujų veislių 
gyvūnų, neturėtų būti laikomi naujais 
maisto produktais.

dumblių, rūšių naudojimas. Taip pat 
naujais maisto produktais turėtų būti 
laikomos naujai naudojamos esamų 
organizmų dalys ir medžiagos, kurių 
molekulinė struktūra nauja. Esamas 
maisto produktas turėtų laikomas nauju, 
jei jis buvo modifikuotas pakeičiant jo 
cheminę sudėtį, molekulinę struktūrą, 
dalelių dydį arba kitus elementus tokiu 
būdu, kad tai gali turėti įtakos maisto 
saugai.  Taip pat turėtų būti patikslinta, 
kad maisto produktas laikomas nauju, jei 
jam taikoma gamybos technologija, kuri 
anksčiau nebuvo naudojama. Visų pirma, 
atsirandantys gyvulių auginimo ir maisto 
gamybos procesai, kurie daro įtaką maisto 
produktui ir gali daryti poveikį maisto 
saugai, turėtų patekti į šio reglamento 
taikymo sritį. Todėl prie naujų maisto 
produktų turėtų būti priskiriami maisto 
produktai, pagaminti iš naudojant 
netradicines auginimo technologijas 
užaugintų augalų ir gyvūnų, ir maisto 
produktai, pagaminti naudojant naujus 
gamybos procesus, galinčius daryti įtaką
maisto saugai, kaip antai 
nanotechnologijos ir nanomokslas. Maisto 
produktai, pagaminti naudojant tradicinę 
auginimo techniką iš naujų veislių augalų 
arba iš naujų veislių gyvūnų, neturėtų būti 
laikomi naujais maisto produktais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisės akto aiškumo, būtina geriausia pačiame tekste arba konstatuojamose dalyse 
pateikti kai kuriuos maisto produktų naujumo kriterijų paaiškinimus.  Siūlomame tekste 
siekiama aprašyti, kaip naujiems maisto produktams skirti teisės aktai veikia šiuo metu. 
Priešpaskutiniame sakinyje trūksta žodžio „sauga”.
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Pakeitimas 15
Janusz Wojciechowski
Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  (6a) Europos mokslo ir naujųjų 
technologijų etikos grupė (EEG) savo 
2008 m. sausio 16 d. nuomonėje Nr.23 dėl 
etinių gyvūnų klonavimo maistui 
pareiškė, kad, atsižvelgdama į dabartinį 
surogatinių veislinių patelių ir klonuotų 
gyvūnų kančių ir sveikatos problemų 
mastą, EEG abejoja, ar gyvūnų 
klonavimas maistui etiniu požiūriu 
pateisinamas.  EEG taip pat nurodė, kad 
ji nemato įtikinamų argumentų, kuriais 
remiantis būtų pateisinama maisto 
produktų gamyba iš klonų ir jų jauniklių.
Atsižvelgiant į EEG išvadas ir 1998 m. 
liepos 20 d. Tarybos direktyvos 98/58/EB 
dėl ūkinės paskirties gyvūnų apsaugos 
nuostatas, maisto produktai, pagaminti iš 
klonų ir jų jauniklių, neturėtų patekti į 
Bendrijos rinką.

Or. en

Pagrindimas

A wide range of scientific research and the Opinion of the European Group on Ethics show 
that cloning leads to serious health and welfare problems for both the cloned animals and 
their surrogate mothers. Cloned foetuses are often larger than normal; this leads to difficult 
births and to many deliveries being by caesarean section. Many clones die during pregnancy 
or in the early weeks of life from immune deficiencies, cardiovascular failure, respiratory 
problems and kidney abnormalities. Additionally, it is important cloned animals and their 
offspring are included in this Regulation to ensure proper control.
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Pakeitimas 16
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Tačiau maisto produktai, pagaminti 
iš klonuotų gyvūnų arba jų palikuonių, 
neturėtų patekti į šio reglamento taikymo 
sritį. Jiems turėtų būti skirtas specialus 
reglamentas, priimtas pagal bendro 
sprendimo procedūrą, ir neturėtų būti 
taikoma bendra leidimų išdavimo tvarka, 
išdėstyta Reglamente (EB) Nr. ... [bendra 
procedūra]. Komisija pateikia atitinkamą 
teisėkūros pasiūlymą iki šio reglamento 
įsigaliojimo. Kol neįsigalios reglamentas 
dėl klonuotų gyvūnų, taikomas 
moratoriumas maisto produktų, 
pagamintų iš klonuotų gyvūnų ir jų 
palikuonių, pateikimui į rinką.

Or. de

Pakeitimas 17
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Gyvūnų klonavimas nesuderinamas 
su Tarybos direktyvos 98/58/EB priedo 20 
ir 21 dalimis. 20 dalyje draudžiamas 
natūralus ar dirbtinis veisimas arba 
veisimo tvarka, dėl kurių bet kuris iš 
atitinkamų gyvūnų yra kankinamas ar 
sužeidžiamas arba gali būti kankinamas 
ar sužeidžiamas. 21 dalyje draudžiama 
laikyti gyvūnus ūkininkavimo tikslams, jei 
pagal jų genotipą ar fenotipą negalima 
pagrįstai manyti, kad juos galima laikyti 
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nepakenkiant jų sveikatai ar gerovei

1 OL L 221, 1998 8 8, p. 23.

Or. en

Pagrindimas

Dėl klonavimo sukeltų gyvūnų sveikatos ir gerovės problemų šis procesas nesuderinamas su 
tam tikromis Tarybos direktyvos 98/58/EB nuostatomis.  

Pakeitimas 18
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Šiuo metu mažai žinoma apie maisto 
produktų, kuriuose yra nanodalelių, 
pagamintų naudojant nanotechnologinius 
metodus, poveikį sveikatai. Vadovaujantis 
atsargumo principu, nanodalelių 
naudojimas gaminant maisto produktus 
turi būti sustabdytas, kol bus gauta 
mokslinių duomenų apie jų naudojimo 
pasekmes.

Or. de

Pakeitimas 19
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Jei reikia, turėtų būti nustatytos 
įgyvendinimo priemonės pateikiant 
kriterijus, kuriais remiantis būtų lengviau 

(7) Turėtų būti nustatytos įgyvendinimo 
priemonės pateikiant papildomus
kriterijus, kuriais remiantis būtų lengviau 
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įvertinama, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai žmonių vartotas iki 1997 m. 
gegužės 15 d. Jeigu maisto produktas iki 
pirmiau minėtos datos buvo naudojamas 
kaip maisto papildas arba kaip sudėtinė 
maisto papildo dalis, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2002/46/EB, jis ir toliau gali 
būti teikiamas rinkai tokia pat naudojimo 
paskirtimi, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Tačiau į maisto produkto kaip 
papildo ar papildo sudėtinės dalies 
naudojimą neturėtų būti atsižvelgiama 
vertinant, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 1997 
m. gegužės 15 d. Todėl atitinkamą maisto 
produktą norint naudoti kitokiai nei maisto 
papildo paskirčiai, reikia gauti leidimą 
pagal šį reglamentą.

įvertinama, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai žmonių vartotas iki 1997 m. 
gegužės 15 d.  Jeigu maisto produktas iki 
pirmiau minėtos datos buvo naudojamas 
kaip maisto papildas arba kaip sudėtinė 
maisto papildo dalis, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2002/46/EB, jis ir toliau gali 
būti teikiamas rinkai tokia pat naudojimo 
paskirtimi, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Tačiau į maisto produkto kaip 
papildo ar papildo sudėtinės dalies 
naudojimą neturėtų būti atsižvelgiama 
vertinant, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 1997 
m. gegužės 15 d. Todėl atitinkamą maisto 
produktą norint naudoti kitokiai nei maisto 
papildo paskirčiai, reikia gauti leidimą 
pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti įgyvendinimo priemones siekiant papildomai aprašyti naujumo kriterijus. 
Reikia įrašyti žodį „papildomus”, nes kai kurie paaiškinimai jau pateikti kartu su 6 
konstatuojamosios dalies pakeitimais.

Pakeitimas 20
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus1, nuostatos turėtų būti 
taikomos, kai, atsižvelgiant į visas 
produkto savybes, jis gali patekti į 
„vaisto“ apibrėžimo taikymo sritį ir į 
produktų, kuriems taikomi kiti Bendrijos 
teisės aktai, apibrėžimo taikymo sritį.
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Šiuo požiūriu valstybė narė, laikydamasi 
Bendrijos teisės nuostatų, jeigu ji pagal 
Direktyvą 2001/83/EB nusprendžia, kad 
produktas yra vaistas, gali apriboti tokio 
produkto pateikimą į rinką.

1 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naujų maisto produktų atveju dažnai kyla abejonių dėl jų nustatymo, būtina 
konstatuojamoje dalyje pabrėžti šį bendrą principą. Tai suteikia daugiau aiškumo verslui ir 
vartotojams dėl rinkos veikimo produktų, dėl kurių abejojama (vaistas ar maistas), atžvilgiu.

Pakeitimas 21
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) Šiuo metu gyvūninės kilmės maisto 
produktai, pagaminti šeriant gyvūnus 
genetiškai modifikuotais produktais, nėra 
atitinkamai ženklinami.  Siekiant aiškumo 
vartotojams ir užkertant kelią 
konkurencijos iškraipymams pašarų ir 
gyvūninės kilmės produktų rinkoje, šiame 
reglamente turėtų būti išdėstytos 
nuostatos dėl šių produktų ženklinimo.  

Or. de

Pagrindimas

Pagal ligšiolines Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 interpretacijas gyvūninės kilmės maisto 
produktams, pagamintiems šeriant gyvūnus genetiškai modifikuotais produktais, netaikomos 
ženklinimo taisyklės. Dėl šios spragos Europos gamintojai susiduria su konkurencijos 
iškraipymais, nes genetiškai modifikuotų pašarų naudojimas, ypač produktus importuojant iš 
trečiųjų šalių, nėra akivaizdus, kai kreipiamas dėmesys į galutinį produktą. 
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Pakeitimas 22
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, naujausia moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės teise turimi 
moksliniai duomenys, skirti pagrįsti 
paraišką įtraukti naują maisto produktą į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą, 
tam tikru terminuotu laikotarpiu neturėtų 
būti naudojami kitų pareiškėjų naudai be 
pirmojo pareiškėjo sutikimo. Vieno 
pareiškėjo pateikti moksliniai duomenys 
neturėtų užkirsti kelio kitiems 
pareiškėjams, siekiantiems, kad į Bendrijos 
naujų maisto produktų sąrašą produktas 
būtų įtrauktas remiantis jų turimais 
moksliniais duomenimis.

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, naujausia moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės teise turimi 
moksliniai duomenys, skirti pagrįsti 
paraišką įtraukti naują maisto produktą į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą, 
tam tikru terminuotu laikotarpiu neturėtų 
būti naudojami kitų pareiškėjų naudai be 
pirmojo pareiškėjo sutikimo. Vieno 
pareiškėjo pateikti moksliniai duomenys 
neturėtų užkirsti kelio kitiems 
pareiškėjams, siekiantiems, kad į Bendrijos 
naujų maisto produktų sąrašą produktas 
būtų įtrauktas remiantis jų turimais 
moksliniais duomenimis. Be to, mokslinių 
duomenų apsauga neturi trukdyti 
skaidrumui ir galimybei gauti 
informacijos apie duomenis, naudotus 
vertinant naujų maisto produktų saugą.
Vis dėlto neturėtų būti pažeidžiamos 
intelektinės nuosavybės teisės.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujamasi 5 pakeitimu nuomonės projekte, tačiau siekiama užtikrinti gamintojų 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.
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Pakeitimas 23
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Naujiems maisto produktams 
taikomos bendri ženklinimo reikalavimai, 
nustatyti 2000 m. kovo 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų 
ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, 
derinimo. Tam tikrais atvejais gali prireikti 
pateikti papildomą ženklinimo informaciją, 
visų pirma susijusią su maisto produkto 
aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo 
sąlygomis. Todėl įtraukiant naują maisto 
produktą į Bendrijos sąrašą gali būti 
nustatomos specialios naudojimo sąlygos 
arba ženklinimo įpareigojimai.

(21) Naujiems maisto produktams 
taikomos bendri ženklinimo reikalavimai, 
nustatyti 2000 m. kovo 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų 
ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, 
derinimo. Tam tikrais atvejais gali prireikti 
pateikti papildomą ženklinimo informaciją, 
visų pirma susijusią su maisto produkto 
aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo 
sąlygomis, kurios gali apimti informaciją, 
susijusią su etiniais aspektais. Todėl 
įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą gali būti nustatomos 
specialios naudojimo sąlygos arba 
ženklinimo įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

Papildomo ženklinimo kriterijams taip pat derėtų priskirti etinius aspektus, pvz., klonavimą. 
Taigi turėtų būti galima reikalauti maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų, 
ženklinimo.

Pakeitimas 24
Jan Mulder

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Pradėjus naudoti Europos kokybės 
ženklą vartotojai galės nustatyti 
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produktus, kurie pagaminti taikant 
griežtus ES aplinkos apsaugos, gyvūnų 
gerovės ir maisto saugos reikalavimus, be 
to, kartu su šiuo reglamentu tai sudarys 
kitą esminę ES bendros politikos 
informuoti savo piliečius apie produktų 
savybes ir jų gamybos sąlygas dalį.

Or. en

Pakeitimas 25
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Jeigu reikia, gali būti 
konsultuojamasi su 1997 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos sprendimu sukurta Europos 
mokslo etikos ir naujų technologijų grupe, 
siekiant gauti patarimą dėl naujo maisto 
produkto teikimo rinkai etinių aspektų.

(24) Etiniais klausimais turėtų būti 
konsultuojamasi su 1997 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos sprendimu sukurta Europos 
mokslo ir naujųjų technologijų etikos
grupe, siekiant gauti patarimą dėl naujų 
technologijų naudojimo ir naujo maisto 
produkto teikimo rinkai etinių aspektų.

Or. de

Pagrindimas

Pranešėjo pasiūlytos konsultacijos su Europos etikos grupe dėl kiekvienos paraiškos leisti 
prekiauti nauju maisto produktu neatrodytų pateisinamos. Tačiau jos būtų tinkamos, kai kyla 
etinio pobūdžio klausimų. Taigi pranešėjo pasiūlytas pakeitimas tikriausiai yra pernelyg 
griežtas ir prieštarautų reglamento tikslui, t. y. leidimų suteikimo procedūros tobulinimui ir 
spartinimui.
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Pakeitimas 26
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neatsižvelgiant į 2 dalies nuostatas, šis 
reglamentas taikomas maisto priedams, 
maisto fermentams, vitaminams, 
mineralams, maisto kvapiosioms 
medžiagoms ir kai kuriems maisto 
ingredientams, turintiems kvapiųjų 
savybių, kurie pagaminti naudojant 
naujus, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
nenaudotus gamybos procesus, 
sukeliančius maisto produktų sudėties ar 
struktūros esminius pokyčius, turinčius 
įtakos jų maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų 
kiekiui. 

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas dėl naujų maisto produktų turi būti taikomas maisto ingredientams arba 
priedams, kurie pagaminti naudojant anksčiau nenaudotą gamybos technologiją, pvz., 
nanotechnologiją ir nanomokslą. Šios medžiagos gali turėti visiškai naujas savybes. Laikantis 
vartotojų apsaugos atsargumo priemonių, būtinas atskiras įvertinimas, kuriame 
neatsižvelgiama į ankstesnį įprastinį medžiagos naudojimą arba suteiktą leidimą ją naudoti. 

Pakeitimas 27
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Neatsižvelgiant į 2 dalies b punktą, 
šiame reglamente išdėstomos ženklinimo 
taisyklės, taikomos maisto produktams, 



PE409.412v01-00 14/24 AM\730935LT.doc

LT

pagamintiems iš gyvūnų, šeriamų 
genetiškai modifikuotais pašarais. 

Or. de

Pagrindimas

Pagal Reglamento Nr. 1829/2003 16 konstatuojamosios dalies interpretacijas maisto 
produktams, pagamintiems iš gyvūnų, šeriamų GMO, šis reglamentas netaikomas. Kadangi 
Reglamente Nr. 1829/2003 nėra nuostatų dėl ženklinimo, atitinkamos taisyklės turi būti 
išdėstytos šiame reglamente. 

Pakeitimas 28
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka gali būti nustatyta, ar šis 
reglamentas taikomas konkrečios rūšies 
maisto produktams.

3. Prireikus 14 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
tvarka gali būti nustatyta, ar šis 
reglamentas taikomas konkrečios rūšies 
maisto produktams.

Or. de

Pakeitimas 29
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a)„naujais maisto produktais“ laikomi: (a) „naujais maisto produktais“ laikomi
maisto produktai, Bendrijoje plačiai 
nenaudoti žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d., be kita ko:

(i) maisto produktai, Bendrijoje plačiai 
nenaudoti žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d.;

(i) augalinės ar gyvūninės kilmės maisto 
produktai, jeigu augalai ir gyvūnai, iš 
kurių jie pagaminti, auginami taikant 
netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
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nenaudotas auginimo technikas; ir
Jeigu maisto produktas naudotas tik kaip 
papildas ar papildo sudėtinė dalis, to 
nepakanka įrodyti, kad maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Tačiau 
jeigu maisto produktas iki pirmiau 
minėtos datos buvo naudojamas tik kaip 
maisto papildas arba kaip sudėtinė maisto 
papildo dalis, jis ir toliau gali būti 
teikiamas rinkai tokiai pat naudojimo 
paskirčiai, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Kiti kriterijai, kuriais remiantis 
būtų vertinama, ar maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., skirti iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia ir jas papildyti, 
priimami taikant 14 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

(ii) maisto produktai, pagaminti 
naudojant naujus, iki 1997 m. gegužės 
15 d. nenaudotus gamybos procesus, 
sukeliančius maisto produktų sudėties ar 
struktūros esminius pokyčius, turinčius 
įtakos jų maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų 
kiekiui.

(ii) augalinės ar gyvūninės kilmės maisto 
produktai, jeigu augalai ir gyvūnai, iš 
kurių jie pagaminti, auginami taikant 
netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
nenaudotas auginimo technikas; ir

Jeigu maisto produktas naudotas tik kaip 
papildas ar papildo sudėtinė dalis, to 
nepakanka įrodyti, kad maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Tačiau 
jeigu maisto produktas iki pirmiau 
minėtos datos buvo naudojamas tik kaip 
maisto papildas arba kaip sudėtinė maisto 
papildo dalis, jis ir toliau gali būti 
teikiamas rinkai tokiai pat naudojimo 
paskirčiai, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Kiti kriterijai, kuriais remiantis 
būtų vertinama, ar maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., skirti iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia, jį papildant, iki šio 
reglamento taikymo pradžios priimami 
taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(iii) maisto produktai, pagaminti 
naudojant naujus, iki 1997 m. gegužės 
15 d. nenaudotus gamybos procesus, 
sukeliančius maisto produktų sudėties ar 
struktūros esminius pokyčius, turinčius 
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įtakos jų maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų 
kiekiui.

Or. en

Pagrindimas

Bendra naujo maisto produkto apibrėžtis pateikta 3 straipsnio 2 dalies i punkte. Kitos dvi 
kategorijos (ii ir iii) yra šios bendros apibrėžties pogrupiai. Kita vertus, a punkto i papunkčio 
antra pastraipa taikoma visoms 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms kategorijoms. 
Įgyvendinimo priemonės turėtų būti priimtos prieš pradedant taikyti šį reglamentą.

Pakeitimas 30
Alyn Smith, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) augalinės ar gyvūninės kilmės maisto 
produktai, jeigu augalai ir gyvūnai, iš kurių 
jie pagaminti, auginami taikant 
netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
nenaudotas auginimo technikas; taip pat

(ii) augalinės ar gyvūninės kilmės maisto 
produktai, jeigu augalai ir gyvūnai, iš kurių 
jie pagaminti, auginami taikant 
netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d.
komerciškai nenaudotas auginimo 
technikas, neskaitant klonavimo; taip pat

Or. de

Pakeitimas 31
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „trečiųjų šalių tradicinis maisto 
produktas“ – tai naujas maisto produktas, 
turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje 
istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas 

(b) „trečiųjų šalių tradicinis maisto 
produktas“ – tai naujas maisto produktas, 
turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje 
istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas 
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maisto produktas buvo ir yra kurios nors 
šalies didelės gyventojų grupės bent vienos 
kartos normalaus maisto raciono dalis.

maisto produktas buvo ir yra kurios nors 
šalies didelės gyventojų grupės normalaus 
maisto raciono dalis bent 25 metus.

Or. de

Pagrindimas

Siekis nustatyti daug tikslesnes taisykles, susijusias su tradiciniais maisto produktais iš 
trečiųjų šalių, yra pagrįstas.  Tačiau pranešėjo siūlomas laikotarpis (50 metų) atrodo per 
ilgas, ypač kadangi kitose su maisto produktais susijusiose nuostatose vienos kartos 
laikotarpiu tradiciškai laikomi 25 metai (žr. 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 
509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių 2 
straipsnio 1 dalies b punktą).

Pakeitimas 32
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) „pagamintas iš gyvūnų, šeriamų 
genetiškai modifikuotais pašarais“ 
reiškia, kad šeriant gyvūnus, iš kurių 
pagamintas atitinkamas maisto produktas, 
buvo naudojami pašarai, kuriuose yra 
genetiškai modifikuotų organizmų.

Or. de

Pakeitimas 33
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) mano, kad jis pagamintas etiškai 
priimtinomis sąlygomis.
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Or. en

Pagrindimas

Turi būti leidžiama atsižvelgti į etinius aspektus, kai priimamas sprendimas dėl leidimo 
prekiauti nauju maisto produktu. 6 straipsnyje kaip vieno iš kriterijų nenurodžius etinių 
aspektų, bus neaišku, ar etiniai aspektai gali būti teisėtai naudojami suteikiant leidimą 
prekiauti nauju maisto produktu.

Pakeitimas 34
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Maisto produktai iš klonuotų gyvūnų

6a. Maisto produktai iš klonuotų gyvūnų 
arba jų jauniklių netiekiami į Bendrijos 
rinką.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl klonavimo kyla rimtos klonuotų gyvūnų ir jų surogatinių motinų sveikatos ir 
gerovės problemos, gyvūnai neturėtų būti klonuojami veisimo arba mėsos ar pieno produktų 
gamybos tikslais.  

Pakeitimas 35
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 straipsnio 2a dalyje numatytais 
atvejais, neatsižvelgiant į ankstesnį 
medžiagos, kuriai taikytas įprastas 
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gamybos procesas, naudojimą arba 
suteiktą leidimą ją naudoti, taikoma 
bendra procedūra. 

Or. de

Pagrindimas

Reglamentas dėl naujų maisto produktų turi būti taikomas maisto ingredientams arba 
priedams, kurie pagaminti naudojant anksčiau nenaudotą gamybos technologiją, pvz., 
nanotechnologiją ir nanomokslą. Šios medžiagos gali turėti visiškai naujas savybes. Laikantis 
vartotojų apsaugos atsargumo priemonių, būtinas atskiras įvertinimas, kuriame 
neatsižvelgiama į ankstesnį įprastinį medžiagos naudojimą arba suteiktą leidimą ją naudoti. 

Pakeitimas 36
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. [bendra procedūra] 7 straipsnio 3 
dalies, nuspręsti atnaujinti Bendrijos sąrašą 
įtraukiant naują maisto produktą, išskyrus 
trečiųjų šalių tradicinius maisto produktus, 
galima laikantis šio Reglamento 14 
straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo 
tvarkos tais atvejais, kai naujausi 
moksliniai įrodymai ir nuosavybės teise 
turimi mokslo duomenys yra apsaugoti 
pagal 12 straipsnį.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. ...
[bendra procedūra] 7 straipsnio 3 dalies, 
nuspręsti atnaujinti Bendrijos sąrašą 
įtraukiant naują maisto produktą, išskyrus 
trečiųjų šalių tradicinius maisto produktus, 
galima laikantis šio Reglamento 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
tvarkos su tikrinimu tais atvejais, kai 
naujausi moksliniai įrodymai ir nuosavybės 
teise turimi mokslo duomenys yra 
apsaugoti pagal 12 straipsnį.

Or. de
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Pakeitimas 37
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 straipsnis Išbraukta.
Trečiųjų šalių tradiciniai maisto 

produktai
1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti Bendrijos rinkai trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų, praneša apie 
tai Komisijai, nurodydamas maisto 
produkto pavadinimą, sudėtį ir kilmės 
šalį.
Su pranešimu pateikiami dokumentais 
pagrįsti duomenys, pagrindžiantys 
saugaus maisto produkto naudojimo 
istoriją trečiojoje šalyje.
2. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus 
saugaus naudojimo istorijos įrodymus, 
valstybėms narėms ir Tarnybai.
3. Per keturis mėnesius nuo datos, kai 
Komisija persiunčia 2 dalyje nurodytą 
pranešimą, valstybės narės ir Tarnyba 
gali pranešti Komisijai, kad jos turi 
motyvuotų moksliškai pagrįstų saugos 
prieštaravimų dėl atitinkamo tradicinio 
maisto produkto teikimo rinkai.
Tokiu atveju maisto produktas Bendrijos 
rinkai neteikiamas ir jam taikomos 5–7 
straipsnių nuostatos. Pranešimas, 
pateiktas pagal 1 dalį, laikomas paraiška 
pagal Reglamento XX/XXX [bendra 
procedūra] 3 straipsnio 1dalį.
Komisija atitinkamai per penkis mėnesius 
nuo pranešimo datos pagal 1 dalį 
informuoja maisto verslo subjektą.
4. Jeigu atitinkamam maisto verslo 
subjektui pagal 3 dalį nepateikiami 
motyvuoti prieštaravimai, pagrįsti 
moksliniais įrodymais, ir informacija apie 
juos, praėjus penkiems mėnesiams nuo 
pranešimo pagal 1 dalį datos tradicinis 
maisto produktas gali būti teikiamas 
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Bendrijos rinkai.
5. Komisija skelbia tradicinių trečiųjų 
šalių maisto produktų, kurie gali būti 
teikiami Bendrijos rinkai pagal 4 dalį, 
sąrašą tam skirtame Komisijos 
tinklavietės puslapyje.
6. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia ir jas papildyti, priimamos taikant 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Tradiciniams trečiųjų šalių maisto produktams, kurie ES yra nauji maisto produktai, turi būti 
taikoma ta leidimų suteikimo tvarka kaip ir kitiems naujiems maisto produktams, tačiau 
atitinkamai keičiant saugos įvertinimą.

Pakeitimas 38
Elisabeth Jeggle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia ir jas papildyti, priimamos taikant 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

6. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia ir jas papildyti, priimamos taikant 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu vėliausiai per šešis 
mėnesius po šio reglamento paskelbimo.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusišką vartotojų apsaugą, įsigaliojus reglamentui turi būti kuo 
greičiau nustatytos išsamios taisyklės, kuriose reglamentuojamas supaprastintos leidimų 



PE409.412v01-00 22/24 AM\730935LT.doc

LT

suteikimo tradiciniams maisto produktams iš trečiųjų šalių tvarkos įgyvendinimas.

Pakeitimas 39
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Europos mokslo ir naujųjų technologijų 

etikos grupės nuomonė
Prireikus, Komisija savo iniciatyva arba 
paprašius valstybei narei itin didelės 
etinės svarbos naujų technologijų ir 
mokslo etiniais klausimais gali 
konsultuotis su Europos mokslo ir 
naujųjų technologijų etikos grupe, 
siekdama gauti jos nuomonę etiniais 
klausimais.
Komisija užtikrina, kad ši nuomonė būtų 
viešai prieinama, be kita ko, paskelbdama 
ją tam skirtame savo tinklavietės 
puslapyje.

Or. en

Pagrindimas

Pagrįstais atvejais (pvz., kai naudojamos nanotechnologijos arba klonavimo technologijos) 
derėtų etiniais klausimais konsultuotis su Europos mokslo  ir naujųjų technologijų etikos 
grupe. Šį konsultacijų procesą turėtų pradėti pati Komisija arba valstybė narė. Siekiant 
skaidrumo ir ekspertų bei visos visuomenės dalyvavimo nuomonė turi būti skelbiama 
internete.
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Pakeitimas 40
Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Alyn Smith

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa SKYRIUS

SPECIALIOS ŽENKLINIMO 
TAISYKLĖS

11a straipsnis

Gyvūninės kilmės maisto produktų, 
pagamintų naudojant genetiškai 

modifikuotus organizmus ženklinimas

Jei produktas buvo pagamintas iš gyvūnų, 
šeriamų genetiškai modifikuotais 
pašarais, ant pakuotės pažymima 
„pagaminta iš gyvūnų, šeriamų genetiškai 
modifikuotais pašarais“, taip pat 
nurodomas atitinkamas ingredientas iš 
Direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnyje 
pateikto ingredientų sąrašo. Jei produktas 
nepakuotas, minėti žodžiai nurodomi ant 
produkto arba šalia produkto.

Or. de

Pagrindimas

Pagal Reglamento Nr. 1829/2003 16 konstatuojamosios dalies interpretacijas maisto 
produktams, pagamintiems iš gyvūnų, šeriamų GMO, šis reglamentas netaikomas. Kadangi 
Reglamente Nr. 1829/2003 nėra nuostatų dėl ženklinimo, atitinkamos taisyklės turi būti 
išdėstytos šiame reglamente. 



PE409.412v01-00 24/24 AM\730935LT.doc

LT

Pakeitimas 41
Janusz Wojciechowski

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
19 a straipsnis (naujas)
Direktyva 98/58/EB
Priedo 20 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

19a straipsnis

Tarybos direktyvos 98/58/EB pakeitimai

Tarybos direktyvos 98/58/EB priedo 20 
dalis keičiama taip:

„20. Natūralus ar dirbtinis veisimas arba 
veisimo tvarka, dėl kurių bet kuris iš 
atitinkamų gyvūnų yra kankinamas ar 
sužeidžiamas arba gali būti kankinamas ar 
sužeidžiamas, neturi būti praktikuojami.

Ši nuostata nedraudžia taikyti tam tikros 
pagal nacionalines nuostatas leidžiamos 
tvarkos, kuri gali sukelti minimalią ar 
laikiną kančią ar sužeidimą arba pagal 
kurią atlikta intervencija nebūtų ilgalaikio 
sužeidimo priežastimi. Gyvūnai 
neklonuojami veisimo arba maisto 
produktų gamybos tikslais.“

Or. en

Pagrindimas

Kadangi dėl klonavimo kyla rimtos klonuotų gyvūnų ir jų surogatinių motinų sveikatos ir 
gerovės problemos, gyvūnai neturėtų būti klonuojami veisimo arba mėsos ar pieno produktų 
gamybos tikslais.  
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