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Pakeitimas 126
Theodoros Skylakakis

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) Įgyvendinant Sąjungos politiką, turėtų 
būti užtikrinta aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsauga. Tam tikrais atvejais 
deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 
aplinkos ir gyvūnų gerovės apsaugai.

(2) Įgyvendinant Sąjungos politiką, turėtų 
būti užtikrinta aukšto lygio žmonių 
sveikatos apsauga. Tam tikrais atvejais 
deramas dėmesys turėtų būti skiriamas 
aplinkos ir gyvūnų gerovės apsaugai, 
atsižvelgiant į spėjamą jų gebėjimą 
mąstyti ir jausti.

Or. en

Pagrindimas

Skiriasi spėjami įvairių rūšių gyvūnų gebėjimai mąstyti ir jausti, taigi atitinkamais atvejais 
reikėtų į tai atsižvelgti.

Pakeitimas 127
Elena Oana Antonescu

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
6 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(6) Taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
maisto produktas turi būti laikomas nauju, 
jei tam maisto produktui taikoma gamybos 
technologija, kuri anksčiau nebuvo 
naudojama maisto gamybai Sąjungoje.
Visų pirma šis reglamentas turėtų būti 
taikomas naujoms gyvulių auginimo ir 
maisto gamybos procesų technologijoms, 
kurios turi įtakos maistui ir taip gali daryti 
poveikį maisto saugai. Todėl prie naujų 
maisto produktų turėtų būti priskiriami 
maisto produktai, pagaminti iš naudojant 
netradicines auginimo technologijas 
užaugintų gyvūnų ir jų palikuonių bei 
augalų, maisto produktai, pagaminti 

(6) Taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
maisto produktas turi būti laikomas nauju, 
jei tam maisto produktui, taikoma gamybos 
technologija, kuri anksčiau nebuvo 
naudojama maisto, kuris bus tiekiamas į 
Sąjungos rinką ir joje suvartojamas,
gamybai . Visų pirma šis reglamentas 
turėtų būti taikomas naujoms gyvulių 
auginimo ir maisto gamybos procesų 
technologijoms, kurios turi įtakos maistui 
ir taip gali daryti poveikį maisto saugai.
Todėl prie naujų maisto produktų turėtų 
būti priskiriami maisto produktai, 
pagaminti iš naudojant netradicines 
auginimo technologijas užaugintų gyvūnų 
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naudojant naujus gamybos procesus, 
galinčius daryti įtaką maistui, ir maisto 
produktai, savo sudėtyje turintys dirbtinai 
sukurtų nanomedžiagų ar sudaryti iš jų.
Maisto produktai, pagaminti iš naujų 
veislių augalų arba iš naujų veislių gyvūnų, 
užaugintų naudojant tradicines auginimo 
technologijas, neturėtų būti laikomi naujais 
maisto produktais. Be to, turėtų būti 
patikslinta, kad trečiųjų šalių maisto 
produktai, kurie yra nauji Sąjungoje, gali 
būti laikomi tradiciniais tik tuo atveju, jei 
jie pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti ar 
neperdirbti (pavyzdžiui, vaisiai, džemas, 
vaisių sultys). Tačiau prie tokiu būdu 
pagamintų maisto produktų neturėtų būti 
priskiriami nei maisto produktai, pagaminti
iš naudojant netradicines auginimo 
technologijas užaugintų gyvūnų ar augalų, 
ar maisto produktai, pagaminti iš tokių 
gyvūnų palikuonių, nei maisto produktai, 
pagaminti naudojant naują gamybos 
procesą.

ir jų palikuonių bei augalų, maisto 
produktai, pagaminti naudojant naujus 
gamybos procesus, galinčius daryti įtaką 
maistui, ir maisto produktai, savo sudėtyje 
turintys dirbtinai sukurtų nanomedžiagų ar 
sudaryti iš jų. Maisto produktai, pagaminti 
iš naujų veislių augalų arba iš naujų veislių 
gyvūnų, užaugintų naudojant tradicines 
auginimo technologijas, neturėtų būti 
laikomi naujais maisto produktais. Be to, 
turėtų būti patikslinta, kad trečiųjų šalių 
maisto produktai, kurie yra nauji 
Sąjungoje, gali būti laikomi tradiciniais tik 
tuo atveju, jei jie pagaminti pirminės 
gamybos metu, kaip apibrėžta Reglamente
(EB) Nr. 178/2002, neatsižvelgiant į tai, ar 
jie perdirbti ar neperdirbti (pavyzdžiui, 
vaisiai, džemas, vaisių sultys). Tačiau prie 
tokiu būdu pagamintų maisto produktų 
neturėtų būti priskiriami nei maisto 
produktai, pagaminti iš naudojant 
netradicines auginimo technologijas 
užaugintų gyvūnų ar augalų, ar maisto 
produktai, pagaminti iš tokių gyvūnų 
palikuonių, nei maisto produktai, 
pagaminti naudojant naują gamybos 
procesą.

Or. ro

Pagrindimas

Ši priemonė susijusi su naujų maisto produktų pateikimo į vidaus rinką reguliavimu, 
nesvarbu, ar jie pagaminti ES, ar ypatingais atvejais trečiosiose šalyse. Reglamentas 
netaikomas maisto produktams, kurie gaminami trečiųjų šalių rinkoms.

Pakeitimas 128
Oreste Rossi

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(18a) Norint išvengti bandymų su 
gyvūnais, bandymai su stuburiniais 
gyvūnais šio reglamento tikslais atliekami 
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tik nesant kitos išeities. Pagal šį 
reglamentą turėtų būti užtikrinama, kad 
bandymų su stuburiniais gyvūnais būtų 
atliekama kuo mažiau ir kad būtų 
išvengta atliekamų bandymų dubliavimo, 
ir turėtų būti skatinama taikyti tokius 
bandymų metodus, kai nenaudojami 
gyvūnai, ir pažangių bandymų strategijas. 
Turimais bandymų su stuburiniais 
gyvūnais rezultatais turėtų būti 
dalijamasi, kai kuriami nauji maisto 
produktai. Be to, pagal 1986 m. lapkričio 
24 d. Tarybos direktyvą 86/609/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų, susijusių su eksperimentiniais ir 
kitais mokslo tikslais naudojamų gyvūnų 
apsauga, suderinimo1, bandymai su 
stuburiniais gyvūnais turi būti keičiami 
kitais bandymais, ribojami ar tobulinami. 
Šio reglamento įgyvendinimas, jei 
įmanoma, turėtų būti paremtas tinkamų 
alternatyvių bandymų metodų taikymu. 
Ne vėliau kaip po septynerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos Komisija 
turėtų persvarstyti taisykles dėl bandymų 
su stuburiniais gyvūnais rezultatų 
duomenų apsaugos ir, jei būtina, tas 
taisykles pakeisti. 
1 OL L 358, 1986 12 18, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

Siekis išvengti atliekamų bandymų dubliavimo reikštų, pavyzdžiui, kad nebeleidžiama skatinti 
gyvūnų kūnuose vėl susidaryti auglių, taigi nebūtų įmanoma nustatyti, koks galėtų būti 
antrojo arba trečiojo terapijos ciklo poveikis sveikatai. Reikėtų turėti mintyje, kad augliai 
atsinaujina mažiausiai 30 proc. žmonių, kuriems atlikta auglio arba sarkomos operacijų. 
Jeigu nebebūtų leidžiama atlikti šių eksperimentų su gyvūnais, tai reikštų, kad turi būti 
atliekami tiesioginiai bandymai su pacientais.
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Pakeitimas 129
Pilar Ayuso ir Renate Sommer

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(19a) Vykdant leidimų suteikimo 
procedūrą į rizikos valdymą turi būti 
įtraukiami etiniai ir aplinkos aspektai. 
Šiuos aspektus atitinkama tvarka turėtų 
įvertinti Europos etikos klausimų mokslo 
ir naujų technologijų srityje grupė ir 
Europos aplinkos agentūra.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkuriamas Europos Parlamento pirmojo svarstymo 23 pakeitimas.

Pakeitimas 130
Oreste Rossi

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(22) Jei trečiųjų šalių tradiciniai maisto 
produktai yra įtraukti į trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų sąrašą, juos 
turėtų būti leidžiama tiekti rinkai 
Sąjungoje taikant sąlygas, atitinkančias 
sąlygas, kuriomis įrodyta, kad produktas 
buvo naudotas saugiai. Vertinant trečiųjų 
šalių tradicinių maisto produktų saugą ir 
valdymą, turėtų būti atsižvelgiama į
saugaus maisto produktų naudojimo jų 
šalyje istoriją. Į saugaus maisto produkto 
naudojimo istoriją neturėtų būti 
įtraukiamas produkto naudojimas kitokiai 
nei maisto paskirčiai arba naudojimas, 
kurio negalima priskirti normaliam 
maisto racionui.

(22) Vertinant trečiųjų šalių tradicinių 
maisto produktų saugą ir valdymą, turėtų 
būti atsižvelgiama į galiojančias ES 
taisykles.
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Or. it

Pagrindimas

Būtina vengti produktų, kurie neatitinka ES taisyklių arba kurie visiškai ar iš dalies pagaminti 
iš tų rūšių gyvūnų arba augalų, kuriems gresia išnykimas, importo ir patekimo į rinką.

Pakeitimas 131
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(34) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos 
priemonės turėtų būti nustatytos pagal 
1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 
1999/468/EB, nustatančio Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką , 5 ir 7 straipsnius.1

Išbraukta.

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

Or. en

Pakeitimas 132
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
35 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(35) Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus patikslinti tam tikras sąvokų 
apibrėžtis, įskaitant dirbtinai sukurtos 
nanomedžiagos sąvokos apibrėžtį, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo raidą, 
bei netradicinę gyvūnų auginimo 
technologiją, apimančią technologiją, 
kuri naudota genetiškai identiškų gyvūnų, 
nenaudojamų maisto gamybai, 
reprodukcijai nelytiniu būdu Sąjungoje 
iki 1997 m. gegužės 15 d., siekiant 
užtikrinti suderintą šių nuostatų 

Išbraukta.
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įgyvendinimą valstybėse narėse remiantis 
atitinkamais kriterijais.

Or. en

Pakeitimas 133
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
36 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(36) Be to, Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus priimti deleguotus aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį dėl kriterijų, pagal kuriuos 
būtų galima nustatyti, ar maisto produktas 
buvo plačiai naudotas žmonių maistui 
Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 15 d. Ypač
svarbu, kad Komisija parengiamosios 
stadijos metu pasikonsultuotų su 
ekspertais pagal įsipareigojimus, 
Komisijos prisiimtus 2009 m. gruodžio 
9 d. komunikatu dėl Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnio 
įgyvendinimo,

(36) Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus 
priimti deleguotus aktus pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
dėl kriterijų, pagal kuriuos būtų galima 
nustatyti, ar maisto produktas buvo plačiai 
naudotas žmonių maistui Sąjungoje iki 
1997 m. gegužės 15 d., nustatyti, ar šis 
reglamentas taikomas konkrečios rūšies 
maisto produktams, priderinti ir pritaikyti 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų sąvokos 
apibrėžtį, atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir apibrėžtis, dėl kurių 
buvo vėliau susitarta tarptautiniu 
lygmeniu, taisykles, kaip veikti tais 
atvejais, kai Komisija neturi informacijos 
apie vartojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d., taip pat 4 straipsnio 1 
dalies nuostatų taikymo ir Sąjungos 
sąrašo atnaujinimo taisykles. Labai
svarbu, kad parengiamojo darbo metu
Komisija rengtų tinkamas konsultacijas, 
įskaitant ekspertų lygmens konsultacijas.

Or. en
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Pakeitimas 134
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2b) Jei būtina, Komisija, atsižvelgdama į 
šiame straipsnyje apibrėžtą taikymo sritį, 
vadovaudamasi 21 straipsniu ir 
laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų 
gali priimti deleguotuosius aktus, pagal 
kuriuos nustatoma, ar tam tikros rūšies 
maisto produktai patenka į šio reglamento 
taikymo sritį. Jei naujas maisto produktas 
gali turėti poveikį panašų į vaistinių 
preparatų poveikį žmogaus organizmui, 
Komisija gali kreiptis į Europos vaistų 
agentūrą (EVA), kad ji pateiktų savo 
nuomonę, ar šiam produktui taikomas 
2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, 
nustatantis Bendrijos leidimų dėl 
žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų 
išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis 
Europos vaistų agentūrą1, o ne šis
reglamentas.
1 OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 91 pakeitimas.

Pakeitimas 135
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti kitus kriterijus, 
kuriais siekiama patikslinti šio straipsnio 2 
dalies a punkto i–iv papunkčiuose bei c, d 

3. Atsižvelgiant į tai, kad esama įvairių 
tarptautinio lygmens institucijų paskelbtų 
nanomedžiagų apibrėžčių ir kad vyksta 
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ir e punktuose pateiktas sąvokų apibrėžtis, 
laikydamasi 19 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros.

nuolatinė technikos ir mokslo raida 
nanotechnologijų srityje, Komisija, 
atsižvelgdama į technikos ir mokslo 
pažangą ir apibrėžtis, dėl kurių buvo 
vėliau susitarta tarptautiniu lygmeniu, ir 
vadovaudamasi 21 straipsniu bei 
laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų 
priimdama deleguotuosius aktus, 
atitinkamai pataiso ir pritaiko šio 
straipsnio 2 dalies c punkto nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 92 ir 35 pakeitimai.

Pakeitimas 136
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Prireikus kompetentinga institucija gali 
konsultuotis su kitomis kompetentingomis 
institucijomis ir Komisija dėl to, kaip 
plačiai maisto produktas naudotas žmonių 
maistui Sąjungoje iki 1997 m. gegužės 
15 d. Atsakymai į prašymą suteikti tokią 
konsultaciją taip pat perduodami 
Komisijai. Komisija apibendrina gautus 
atsakymus ir praneša konsultavimosi 
rezultatus visoms kompetentingoms 
institucijoms.

3. Siekiant užtikrinti, kad informacija apie 
naujų maisto produktų klasifikavimą būtų 
išsami, vadovaudamasi 21 straipsniu ir 
laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų 
Komisija priimdama deleguotuosius 
aktus, ne vėliau kaip ...* patvirtina 
taisykles, kaip veikti tais atvejais, kai 
Komisija neturi informacijos apie 
vartojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d.

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 40 pakeitimas.
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Pakeitimas 137
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Komisija gali patvirtinti priemones, 
skirtas įgyvendinti šio straipsnio 3 dalį, 
pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą.

4. Vadovaudamasi 21 straipsniu ir 
laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų,
Komisija, priimdama deleguotuosius 
aktus, gali patvirtinti išsamias 1 dalies 
taikymo taisykles, visų pirma, dėl visų 
rūšių informacijos, kuri turi būti renkama 
iš valstybių narių ir (arba) maisto verslo 
subjektų.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 4 straipsnio 2 dalis.

Pakeitimas 138
Pilar Ayuso ir Renate Sommer

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio c a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(ca) jei valdant riziką atsižvelgiama į 
Europos aplinkos agentūros nuomonę, 
kokiu mastu gamybos procesas ir įprastas 
vartojimas žalingai veikia aplinką; ši 
nuomonė turi būti skelbiama ne vėliau 
negu Europos maisto saugos tarnybos 
vertinimo paskelbimo dieną;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkuriamas Europos Parlamento pirmojo svarstymo 47 pakeitimas.
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Pakeitimas 139
Pilar Ayuso ir Renate Sommer

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio c b punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(cb) jei valdant riziką atsižvelgiama į 
Europos etikos klausimų mokslo ir naujų 
technologijų srityje grupės nuomonę dėl 
esamų etinių prieštaravimų masto; ši 
nuomonė turi būti skelbiama ne vėliau 
negu Europos maisto saugos tarnybos 
vertinimo paskelbimo dieną;

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkuriamas Europos Parlamento pirmojo svarstymo 48 pakeitimas.

Pakeitimas 140
Daciana Octavia Sârbu

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio c c punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(cc) jei jis pagamintas ne iš klonuoto 
gyvūno arba jo palikuonio. 

Or. en

Pagrindimas

Parlamento pirmojo svarstymo pranešime aiškiai pritariama tiems būsimiems teisės aktams, 
kuriais siekiama uždrausti šių maisto produktų tiekimą ES rinkai. Kol nėra pateikta tokių 
teisės aktų pasiūlymų, priėmus šį pakeitimą, būtų užtikrinama, kad šie maisto produktai rinkai 
netiekiami.
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Pakeitimas 141
Pilar Ayuso ir Renate Sommer

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Maisto produktai, pagaminti taikant 
gamybos procesus, kuriems reikalingi 
specialūs rizikos vertinimo metodai, (pvz., 
maisto produktai, pagaminti naudojant 
dirbtinai sukurtas nanomedžiagas) gali 
būti įtraukti į Sąjungos sąrašą, jei esama 
atitinkamų rizikos įvertinimo metodų, 
kuriuos Europos maisto saugos tarnyba 
laiko tinkamais siekiant įvertinti, ar 
atitinkamo maisto produkto naudojimas 
yra saugus.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime iš dalies atkuriamas Europos Parlamento pirmojo svarstymo 50 pakeitimas.

Pakeitimas 142
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Sąjungos sąrašas atnaujinamas
laikantis Reglamento (EB) Nr. 1331/2008 
nustatytos tvarkos ir, kai taikoma, šio 
reglamento 16 straipsnio nuostatų.

1. Komisija atnaujina Sąjungos sąrašą, 
inter alia, tais atvejais, kai būtina 
apsaugoti duomenis, kaip nurodoma 16 
straipsnyje ir laikantis Reglamento (EB) 
Nr. 1331/2008 nustatytos tvarkos.
Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 
1331/2008 7straipsnio 4–6 dalių nuostatų, 
reglamentas, pagal kurį atnaujinamas 
Bendrijos sąrašas, patvirtinamas 
vadovaujantis 21 straipsniu bei laikantis 
22 bei 23 straipsnių sąlygų, priimant 
deleguotuosius aktus. Komisija skelbia 
Sąjungos sąrašą specialiame savo 
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tinklavietės puslapyje.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 7 straipsnio 4 dalis.

Pakeitimas 143
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 2 g dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2g. Prieš pasibaigiant laikotarpiui, kuris 
nurodytas 16 straipsnio 1 dalyje, Sąjungos 
sąrašas atnaujinamas pagal šio straipsnio 
1 dalies nuostatas, siekiant panaikinti šio 
straipsnio 2 dalies g punkte nustatytus 
specialius nurodymus, su sąlyga, kad 
maisto produktas, kuriam suteiktas 
leidimas, atitinka šiame reglamente 
nustatytas sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 7 straipsnio 4 dalis.

Pakeitimas 144
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnio 2 h dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2h. Siekiant atnaujinti Sąjungos sąrašą, į 
jį įtraukiant naujus maisto produktus, kai 
naujas maisto produktas nesusideda iš 
arba jame nėra maisto produktų, kuriems 
pagal 16 straipsnį taikomos duomenų 
apsaugos nuostatos, ir jei:
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a) naujas maisto produktas lygiavertis 
esamiems maisto produktams pagal 
sudėtį, įtaką medžiagų apykaitai ir 
nepageidaujamų medžiagų kiekį, arba
b) naujas maisto produktas susideda iš 
arba jame yra maisto produktų, kuriuos 
prieš tai jau buvo leista Sąjungoje naudoti 
kaip maisto produktus, ir kai galima 
tikėtis, kad dėl naujos paskirties labai 
nepadidės vartotojų, įskaitant 
pažeidžiamas vartotojų grupes, 
suvartojamas kiekis,
šio reglamento 11 straipsnyje nurodyta 
pranešimo persiuntimo procedūra 
taikoma mutatis mutandis, nukrypstant 
nuo šio straipsnio 1 dalies.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamento pirmojo svarstymo 86 pakeitimas.

Pakeitimas 145
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 6 ir 7 dalys

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Bet kuriame procedūros etape 
suinteresuotoji šalis gali atsiimti savo 
paraišką.

6. Siekiant užtikrinti sklandų pranešimo 
persiuntimo procedūros, kuri nurodyta 
šiame straipsnyje, taikymą, 
vadovaudamasi 21 straipsniu bei 
laikydamasi 22 bei 23 straipsnių sąlygų, 
Komisija priimdama deleguotuosius aktus 
iki ...* patvirtina išsamias šio straipsnio 
įgyvendinimo taisykles.

7. Komisija iki ..…* pagal 19 straipsnio 
2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
patvirtina išsamias šio straipsnio
įgyvendinimo taisykles.
* OL: įrašykite datą: 2 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en
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Pakeitimas 146
Elena Oana Antonescu

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
14 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) Gamintojas nedelsdamas informuoja 
Komisiją apie:

(2) Gamintojas arba institucija nedelsiant
informuoja Komisiją apie:

Or. ro

Pagrindimas

Reikalavimas privalomai teikti papildomą informaciją, kuri galėtų daryti poveikį vertinant, ar 
naujas maisto produktas saugus naudoti, neturėtų būti taikomas tik suinteresuotosioms šalims 
(šiuo atveju – gamintojui), nes gamintojui nenaudinga teikti informaciją, kuria remiantis gali 
būti nuspręsta neįtraukti naujo maisto produkto į ES sąrašą. Taigi reglamente reikėtų 
numatyti alternatyvų mokslinių ar techninių duomenų apie naują maisto produktą teikimo 
Komisijai būdą, kuriuo būtų naudojamasi tuomet, kai gamintojas nenori teikti tokių duomenų.

Pakeitimas 147
Elena Oana Antonescu

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(a) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos 
sąrašą ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų 
sąrašą viename bendrame šiam tikslui 
skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje;

(a) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytą Sąjungos 
sąrašą ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų 
sąrašą viename bendrame šiam tikslui 
skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje
visomis oficialiomis ES kalbomis;

Or. ro
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Pakeitimas 148
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
20 straipsnyje nurodytus deleguotus aktus 
penkerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija 
pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų 
ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos.
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia 
pagal 22 straipsnį.

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti
2 straipsnio 2b dalyje, 3 straipsnio 
3 dalyje, 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 9 
straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 6 dalyje 
ir 20 straipsnyje nurodytus deleguotus
aktus penkerių metų laikotarpiui nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos. Komisija 
pateikia ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų 
ne vėliau kaip likus šešiems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos.
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba jį atšaukia 
pagal 22 straipsnį.

2. Kai tik Komisija priima deleguotą aktą, 
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

2. Kai tik Komisija priima deleguotą aktą, 
apie tai ji tuo pačiu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

3. Įgaliojimai priimti deleguotus aktus 
Komisijai suteikiami laikantis 22 ir 
23 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Įgaliojimai priimti deleguotus aktus 
Komisijai suteikiami laikantis 22 ir 
23 straipsniuose nustatytų sąlygų.

Or. en

Pakeitimas 149
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
22 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 20 straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti 2 straipsnio 2b 
dalyje, 3 straipsnio 3 dalyje, 4 straipsnio 3 
ir 4 dalyse, 9 straipsnio 1 dalyje, 11 
straipsnio 6 dalyje ir 20 straipsnyje 
nurodytą įgaliojimų delegavimą.

2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 



PE440.200v01-00 18/19 AM\812695LT.doc

LT

kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, informuoja kitą instituciją ir 
Komisiją ne vėliau kaip prieš vieną 
mėnesį iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
atšaukimo priežastis.

kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, priimtinu laikotarpiu iki 
galutinio sprendimo priėmimo dienos apie 
tai stengiasi informuoti kitą instituciją ir 
Komisiją, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir
galimas atšaukimo priežastis.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą.
Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotų aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą datą.
Sprendimas neturi poveikio jau galiojančių 
deleguotų aktų galiojimui. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 150
Kartika Tamara Liotard

Tarybos pozicija – iš dalies keičiantis aktas
23 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto akto 
per tris mėnesius nuo pranešimo dienos.

1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto akto 
per du mėnesius nuo pranešimo dienos.
Europos Parlamento arba Tarybos 
iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 
dviem mėnesiais.

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto 
akto arba jeigu iki tos dienos tiek Europos
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad jie nusprendė nepareikšti 
prieštaravimų, deleguotas aktas įsigalioja 
jame nurodytą dieną.

2. Jeigu praėjus tam laikotarpiui nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
nepareiškė prieštaravimų dėl deleguoto 
akto, jis paskelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jame 
nurodytą dieną.

Deleguotas aktas gali būti paskelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 
ir įsigalioti nepasibaigus šiam 
laikotarpiui, jeigu ir Europos 
Parlamentas, ir Taryba informavo 
Komisiją apie savo ketinimą nepareikšti 
prieštaravimų.
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3. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto 
akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus 
pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų 
dėl deleguoto akto priežastis.

3. Jeigu Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimus dėl deleguoto 
akto, šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus 
pareiškusi institucija nurodo prieštaravimų 
dėl deleguoto akto priežastis.

Or. en


