
PA\721107LT.doc PE405.878v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 










 2009

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas

2008/0002(COD)

30.5.2008

NUOMONĖS PROJEKTAS
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto

pateiktas Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto 
produktų ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. XXX/XXXX [bendra 
procedūra]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

Nuomonės referentas: Vincenzo Lavarra



PE405.878v01-00 2/11 PA\721107LT.doc

LT

PA_Legam



PA\721107LT.doc 3/11 PE405.878v01-00

LT

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu keičiamas Reglamentas  (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų 
siekiant supaprastinti ir centralizuoti leidimų gaminti naujus maisto produktus ir tiekti juos 
rinkai išdavimo tvarką. 

Komisija ketina apibrėžti reglamento taikymo sritį tiksliau, išbraukdama maisto produktų 
kategorijas, kurių klausimu jau yra specialūs teisės aktai. Taigi genetiškai modifikuoti 
organizmai, maisto priedai, kvapiosios medžiagos, ekstrahentai, maisto fermentai, vitaminai ir 
mineralai nebus įtraukti į šį reglamentą.

Visos paraiškos dėl leidimų gavimo bus pateikiamos Komisijai ir toliau perduodamos 
Europos maisto saugos tarnybai, kuri turės atlikti saugumo patikrą.

Nauji maisto produktai turi nekelti pavojaus sveikatai, jie turi neklaidinti vartotojų ir, jei šie 
produktai naudojami kaip maisto pakaitalai, jie turi nekelti pavojaus mitybai.

Pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba Komisija, pasitelkus komiteto procedūrą, 
nuspręs, ar naujasis maisto produktas turi būti įrašytas į naujų maisto produktų registrą ir ar 
bus reikalingas specialus papildomas žymėjimas.

Tradicinių trečiųjų šalių maisto produktų atveju Komisija ketina supaprastinti leidimų 
suteikimą, taigi ir įvertinti jų saugumą remdamasi saugaus naudojimo patirtimi kilmės šalyje.

Pranešėjas sutinka, kad reikia supaprastinti leidimų suteikimo procedūrą, ypač dėl to, kad 
Europos maisto saugos tarnyba ir yra ta institucija, kuri turi moksliškai įvertinti maisto 
produktų saugumo lygį.

Nors Europos maisto saugos tarnyba gali pateikti visą grupę garantijų, susijusių su maisto 
saugumu, reikėtų palankiai vertinti faktą, kad Europos Parlamentui bus palikta veto galia 
siekiant užtikrinti, kad labiausiai delikačiais ir prieštaringais atvejais demokratiškai 
išrinktiems atstovams būtų palikti teisėti priežiūros  įgaliojimai (reguliavimas pasitelkus 
priežiūros procedūrą).

Nors pranešėjas sutinka, kad reikia, jog genetiškai modifikuoti organizmai (kurie jau 
reglamentuojami Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003) būtų neįtraukti į šio reglamento taikymo 
sritį, jis taip pat mano, kad būtina, jog maisto produktai, pagaminti iš klonuotų gyvūnų ir jų 
palikuonių, taip pat turėtų būti neįtraukti siekiant užtikrinti, kad tokie etiškai delikatūs 
pasirinkimai nebūtų priimti ateityje pasinaudojus komitologijos procedūra. Pranešėjas taip pat 
ragina Komisiją pateikti konkretų pasiūlymą, pagal kurį būtų galima bendro sprendimo 
procedūra, kad Parlamentas dalyvautų priimant sprendimus tokiais prieštaringais klausimais.

Be to, pranešėjas ragina konsultuotis su Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupe 
visais atvejais, kai kyla etinė problema, susijusi su naujų maisto gamybos technologijų 
naudojimu ir naujų maisto produktų teikimu rinkai.

Dėl tradicinių maisto produktų iš trečiųjų šalių, saugaus naudojimo laikotarpis turėtų būti 
tiksliai apibrėžtas siekiant užtikrinti, kad produktas būtų visiškai saugus naudoti, ir dėl šios 
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priežasties pranešėjas siūlo 50-ties metų laikotarpį vietoj bendros sampratos „viena karta“.

Pagaliau pranešėjas ir toliau tvirtina, kad absoliuti pirmenybė visais leidimų naujiems maisto 
produktams suteikimo procedūros etapais privalo būti maisto saugumas ir vartotojų sveikata, 
ir tai prioritetas palyginti su komerciniais interesais ir intelektinės nuosavybės teisių apsauga, 
ypač mokslinių duomenų, įrodančių, kad produktas yra saugus, atveju.

Visiškai laikantis prevencijos principo, ES turėtų aprūpinti savo piliečius visu rinkiniu 
saugiklių, susijusių su sveikata ir kokybe bei skaidrumu maisto produktų klausimais.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Įgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų 
būti užtikrintas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis.

(2) Įgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų 
būti užtikrintas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis ir jam turėtų būti teikiamas 
prioritetas vidaus rinkos funkcionavimo 
atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

Žmonių sveikatos apsauga turėtų būti laikoma prioritetu suteikiant leidimus naujiems maisto 
produktams.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Standartai, nustatyti ES teisės 
aktuose, privalo būti taikomi visiems 
maisto produktams, teikiamiems 
Bendrijos rinkai, įskaitant maisto 
produktus, importuotus iš trečiųjų šalių. 

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti dar kartą primygtinai pakartota, kad Bendrijos standartai taikomi ir 
importuotiems maisto produktams.  

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Tačiau maisto produktai, pagaminti 
iš klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių, 
turėtų būti neįtraukiami į šio reglamento 
taikymo sritį. Šie produktai turėtų būti 
reguliuojami atskiru reglamentu, pagrįstu 
bendro sprendimo procedūra, o ne 
vadinamąja bendra procedūra. Šiuo tikslu 
Komisija pateikia teisėkūros pasiūlymą iki 
šio reglamento įsigaliojimo datos. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl sprendimo, ar suteikti, ar ne leidimą maisto produktams iš klonuotų gyvūnų ir jų 
palikuonių, reikia išsamiai apsvarstyti visus maisto saugos kriterijus, taip pat ir etinius 
kriterijus, ir galimą įtaką gyvūnų gerovei.  Taigi šis klausimas neturėtų būti paliktas 
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komitologijos procedūrai, o jį reguliuoti reikėtų teisėkūros sprendimu taikant bendro 
sprendimo procedūrą. 

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Nauji maisto produktai Bendrijos 
rinkai turėtų būti teikiami tik jei jie yra 
saugūs ir neklaidina vartotojų. Be to, jie 
turėtų nesiskirti nuo maisto produktų, 
kuriuos jie pakeičia, taip, kad 
maistingumo atžvilgiu tai būtų 
nenaudingas vartotojui. 

(14) Nauji maisto produktai Bendrijos 
rinkai turėtų būti teikiami tik jei jie yra 
saugūs ir neklaidina vartotojų. Saugumo 
įvertinimas turėtų būti pagrįstas 
prevencijos principu, kaip nustatyta 
2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančio maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančio Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančio su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras, 7 
straipsnyje1. Be to, jie turėtų nesiskirti nuo 
maisto produktų, kuriuos jie pakeičia, taip, 
kad maistingumo atžvilgiu tai būtų 
nenaudingas vartotojui.
_______________________

OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Or. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, naujausia moksliniai 
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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. 

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, susijusios su duomenimis, 
naudotais vertinant naujų maisto 
produktų saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Tebevykstančiose EP ir Tarybos antrojo svarstymo derybose dėl vadinamosios bendros 
procedūros, duomenų apsaugos taisyklės svarstomos prieštaringai. Duomenų apsauga 
neturėtų trukdyti gauti informacijos, kuri buvo naudota vertinant saugumą leidimo suteikimo 
procedūros metu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
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) Konsultuojamasi su 1997 m. gruodžio 
16 d. Komisijos sprendimu sukurta 
Europos mokslo etikos ir naujų 
technologijų grupe, siekiant gauti patarimą 
dėl naujų technologijų naudojimo ir naujo 
maisto produkto teikimo rinkai etinių 
aspektų. 

Or. en
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) maisto produktai, pagaminti iš 
klonuotų gyvūnų ar jų palikuonių. 
Komisija pateikia konkretų teisėkūros 
pasiūlymą dėl šių maisto produktų iki
įsigaliojimo datos, nustatytos 20 
straipsnyje. 

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl teikimo rinkai maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų ar jų 
palikuonių, neturėtų būti paliktas spręsti komitologijos procedūra, bet šis klausimas turėtų 
būti sprendžiamas specialiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu, pagrįstu bendro 
sprendimo procedūra. 

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
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; ir

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

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų ar jų palikuonių, teikimo 
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rinkai neturėtų būti paliktas komitologijos sprendimui.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
maisto produktas buvo ir yra kurios nors 
šalies didelės gyventojų grupės bent vienos 
kartos normalaus maisto raciono dalis.

(b) „trečiųjų šalių tradicinis maisto 
produktas“ – tai naujas maisto produktas, 
turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje 
istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas 
maisto produktas buvo ir yra kurios nors 
šalies didelės gyventojų grupės normalaus 
maisto raciono dalis bent 50 metų.

Or. en

Pagrindimas

Trečiųjų šalių „tradiciškai“ naudojamo maisto produkto apibrėžimas turėtų būti tikslesnis. 
"Lengvesnis" leidimų tokiems maisto produktams suteikimo būdas reikalingas siekiant 
palengvinti naštą trečiosioms šalims, laiko ribos, naudojamos apibrėžti tradicinį naudojimą, 
turėtų būti kuo trumpesnės. 

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „maisto produkto saugaus naudojimo 
istorija“ reiškia, kad atitinkamo maisto 
produkto sauga patvirtinta sudėtiniais 
duomenimis, naudojimo patirtimi ir 
nuolatiniu kurios nors šalies didelės 
gyventojų dalies naudojimu normaliame 
maisto racione.

(c) „maisto produkto saugaus naudojimo 
istorija“ reiškia, kad atitinkamo maisto 
produkto sauga patvirtinta sudėtiniais 
duomenimis, naudojimo mažiausiai 50 
metų patirtimi ir nuolatiniu kurios nors 
šalies didelės gyventojų dalies naudojimu 
normaliame maisto racione.

Or. en
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) jei, naudojant jį normaliomis sąlygomis, 
remiantis turimais moksliniais įrodymais, 
nekelia pavojaus vartotojų sveikatos 
saugai;

(a) jei, naudojant jį normaliomis sąlygomis, 
remiantis turimais moksliniais įrodymais ir 
taikant prevencijos principą, nustatytą 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 7 
straipsnyje, nekelia pavojaus vartotojų 
sveikatos saugai;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Europos mokslo etikos ir naujų 
technologijų grupės nuomonė

Jeigu reikia,  1997 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos sprendimu sukurta Europos 
mokslo etikos ir naujų technologijų grupė 
gali pateikti nuomonę dėl naujų 
technologijų naudojimo ir naujo maisto 
produkto teikimo rinkai etinių aspektų iki 
naujas maisto produktas įrašomas į 
Bendrijos sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės nuomonė turėtų būti pateikta, kaskart kai 
kyla etinių klausimų, susijusių su leidimo suteikimu naujam maisto produktui. Jei kyla 
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abejonių, Grupei turėtų būti leista spręsti pačiai, ar, jos nuomone, tinkama teikti Grupės 
nuomonę. 
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