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Pakeitimas 94
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a nurodomoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

atsižvelgdami į 2011 m. kovo 29 d. 
Tarybos ir Europos Parlamento poziciją, 
kai taikinimo procedūra dėl naujų maisto 
produktų nepavyko,

Or. en

Pakeitimas 95
Jean-François Jalkh, Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) laisvas saugių ir visaverčių maisto 
produktų judėjimas yra esminis vidaus 
rinkos aspektas, turintis didelės reikšmės 
gyventojų sveikatai ir gerovei, be to, jis 
naudingas jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams. Nacionalinių 
įstatymų, susijusių su naujų maisto 
produktų saugos vertinimu ir leidimų 
suteikimu, skirtumai gali trukdyti tokių 
maisto produktų laisvam judėjimui ir 
sukurti nesąžiningos konkurencijos 
sąlygas;

(1) laisvas saugių ir visaverčių maisto 
produktų judėjimas neprivalo a priori
turėti jokio legitimumo, o vidaus rinkos
įgyvendinimas turi priklausyti nuo 
visuomenės sveikatos reikalavimų, 
kuriuos kiekviena valstybė gali nustatyti 
laisvai.

Or. fr

Pagrindimas

Viena iš pagrindinių Europos vertybių – ginti piliečių interesus ir pirmenybę teikti 
subsidiarumui, o ne integruotos ir konkurencingos rinkos sukūrimui.
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Pakeitimas 96
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įgyvendinant Sąjungos maisto politiką 
ir užtikrinant skaidrumą turėtų būti 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos ir
vartotojų interesų apsauga bei veiksmingas 
vidaus rinkos veikimas;

(2) įgyvendinant Sąjungos maisto politiką 
ir užtikrinant skaidrumą turėtų būti 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos,
vartotojų interesų, aplinkos apsauga ir 
gyvūnų gerovė bei veiksmingas vidaus 
rinkos veikimas. Be to, visais atvejais 
turėtų būti taikomas atsargumo principas, 
kaip nustatyta 2002 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančiu maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančiu Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančiu maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras [1];

Or. en

([1]           OL L 31, 2002 2 1, p. 1)

Pagrindimas

Tikslinga grąžinti šiuos pakeitimus, kurie buvo įtraukti į 2010 m. per antrąjį svarstymą 
priimtą Europos Parlamento poziciją.

Pakeitimas 97
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įgyvendinant Sąjungos maisto politiką 
ir užtikrinant skaidrumą turėtų būti 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos ir
vartotojų interesų apsauga bei veiksmingas 
vidaus rinkos veikimas;

(2) įgyvendinant Sąjungos maisto politiką 
ir užtikrinant skaidrumą turėtų būti 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos,
vartotojų interesų, aplinkos apsauga ir 
gyvūnų gerovė bei veiksmingas vidaus 
rinkos veikimas. Be to, visais atvejais 
turėtų būti taikomas atsargumo principas, 
kaip nustatyta 2002 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančiu maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančiu Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančiu maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras1 a;

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

Or. en

Pagrindimas

Grąžinamas pakeitimas, kuris buvo įtrauktas į 2010 m. per antrąjį svarstymą priimtą Europos 
Parlamento poziciją.

Pakeitimas 98
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) įgyvendinant Sąjungos maisto politiką 
ir užtikrinant skaidrumą turėtų būti 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos ir 
vartotojų interesų apsauga bei veiksmingas 
vidaus rinkos veikimas;

(2) įgyvendinant Sąjungos maisto politiką 
ir užtikrinant skaidrumą turi būti užtikrinta
atsargumo principu grindžiama aukšto 
lygio žmonių sveikatos ir vartotojų interesų 
apsauga bei veiksmingas vidaus rinkos 
veikimas;

Or. en
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Pakeitimas 99
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Sąjungos taisyklės dėl naujų maisto
produktų nustatytos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 258/978 ir 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
1852/20019. Minėtas taisykles reikėtų 
atnaujinti, siekiant supaprastinti dabartines 
leidimų suteikimo procedūras ir atsižvelgti
į naujausius Sąjungos teisės pokyčius. Dėl 
Sąjungos teisės aktų aiškumo reglamentai
(EB) Nr. 258/97 ir (EB) Nr. 1852/2001 
turėtų būti panaikinti, o Reglamentas (EB) 
Nr. 258/97 turėtų būti pakeistas šiuo 
reglamentu;

(3) Sąjungos taisyklės dėl naujų maisto 
produktų nustatytos Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 258/978 ir 
Komisijos reglamentu (EB) Nr. 
1852/20019. Minėtas taisykles reikėtų 
atnaujinti, siekiant supaprastinti dabartines 
leidimų suteikimo procedūras, kartu 
gerinant vartotojų apsaugą ir atsižvelgiant
į naujausius Sąjungos teisės pokyčius. Dėl 
Sąjungos teisės aktų aiškumo reglamentai
(EB) Nr. 258/97 ir (EB) Nr. 1852/2001 
turėtų būti panaikinti, o Reglamentas (EB) 
Nr. 258/97 turėtų būti pakeistas šiuo 
reglamentu;

__________________ __________________
8 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl 
naujų maisto produktų ir naujų maisto 
komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

8 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl 
naujų maisto produktų ir naujų maisto 
komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1).

9 2001 m. rugsėjo 20 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1852/2001, 
nustatantis išsamias taisykles, kaip 
paviešinti tam tikrą informaciją ir 
apsaugoti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 
pateiktą informaciją (OL L 253, 2001 9 21, 
p. 17).

9 2001 m. rugsėjo 20 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1852/2001, 
nustatantis išsamias taisykles, kaip 
paviešinti tam tikrą informaciją ir 
apsaugoti pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 
pateiktą informaciją (OL L 253, 2001 9 21, 
p. 17).

Or. fr

Pakeitimas 100
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
technologinės paskirties arba genetiškai 
modifikuotiems maisto produktams, nes 
jiems taikomos kitos Sąjungos taisyklės. 
Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas genetiškai modifikuotiems maisto 
produktams, kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/200310, fermentams, kuriems 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr.1332/200811, maisto 
produktams, kurie naudojami tik kaip 
maisto priedai ir kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/200812, kvapiosioms 
medžiagoms, kurioms taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr.1334/200813, ir ekstrahavimo 
tirpikliams, kuriems taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB14;

(4) šis reglamentas neturi būti taikomas 
technologinės paskirties arba genetiškai 
modifikuotiems maisto produktams, nes 
jiems taikomos kitos Sąjungos taisyklės. 
Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas genetiškai modifikuotiems maisto 
produktams, kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/200310, fermentams, kuriems 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr.1332/200811, maisto 
produktams, kurie naudojami tik kaip 
maisto priedai ir kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/200812, kvapiosioms 
medžiagoms, kurioms taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr.1334/200813, ir ekstrahavimo 
tirpikliams, kuriems taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB14;

__________________ __________________
10 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 
p. 1).

10 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 
p. 1).

11 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų 
(OL L 354, 2008 12 31, p. 7).

11 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų 
(OL L 354, 2008 12 31, p. 7).

12 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų 
(OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

12 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų 
(OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

13 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir 
aromatinių savybių turinčių tam tikrų 
maisto ingredientų naudojimo maisto 
produktuose (OL L 354, 2008 12 31, 
p. 34).

13 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir 
aromatinių savybių turinčių tam tikrų 
maisto ingredientų naudojimo maisto 
produktuose (OL L 354, 2008 12 31, 
p. 34).
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14 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ir 
maisto ingredientų gamyboje naudojamus 
ekstrahentus, suderinimo (nauja redakcija) 
(OL L 141, 2009 6 6, p. 3).

14 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ir 
maisto ingredientų gamyboje naudojamus 
ekstrahentus, suderinimo (nauja redakcija) 
(OL L 141, 2009 6 6, p. 3).

Or. fr

Pakeitimas 101
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
technologinės paskirties arba genetiškai 
modifikuotiems maisto produktams, nes 
jiems taikomos kitos Sąjungos taisyklės.
Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas genetiškai modifikuotiems maisto 
produktams, kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/200310, fermentams, kuriems 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr.1332/200811, maisto 
produktams, kurie naudojami tik kaip 
maisto priedai ir kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/200812, kvapiosioms 
medžiagoms, kurioms taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr.1334/200813, ir ekstrahavimo 
tirpikliams, kuriems taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB14;

(4) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
technologinės paskirties arba genetiškai 
modifikuotiems maisto produktams, nes 
jiems taikomos kitos Sąjungos taisyklės.
Todėl šis reglamentas neturėtų būti 
taikomas genetiškai modifikuotiems maisto 
produktams, kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/200310 ir Direktyva 
18/20011/EB, fermentams, kuriems 
taikomas Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1332/200811, maisto 
produktams, kurie naudojami tik kaip 
maisto priedai ir kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/200812, kvapiosioms 
medžiagoms, kurioms taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1334/200813, ir ekstrahavimo 
tirpikliams, kuriems taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB14;

__________________ __________________
10 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 

10 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų (OL L 268, 2003 10 18, 
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p. 1). p. 1).
11 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų
(OL L 354, 2008 12 31, p. 7).

11 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1332/2008 dėl maisto fermentų
(OL L 354, 2008 12 31, p. 7).

12 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų
(OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

12 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų
(OL L 354, 2008 12 31, p. 16).

13 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir 
aromatinių savybių turinčių tam tikrų 
maisto ingredientų naudojimo maisto 
produktuose (OL L 354, 2008 12 31, 
p. 34).

13 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1334/2008 dėl kvapiųjų medžiagų ir 
aromatinių savybių turinčių tam tikrų 
maisto ingredientų naudojimo maisto 
produktuose (OL L 354, 2008 12 31, 
p. 34).

14 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ir 
maisto ingredientų gamyboje naudojamus 
ekstrahentus, suderinimo (nauja redakcija)
(OL L 141, 2009 6 6, p. 3).

14 2009 m. balandžio 23 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ir 
maisto ingredientų gamyboje naudojamus 
ekstrahentus, suderinimo (nauja redakcija)
(OL L 141, 2009 6 6, p. 3).

Or. it

Pagrindimas

GMP reglamentuojami arba minėtuoju reglamentu, arba Direktyva 18/2001.

Pakeitimas 102
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/200215 2 

Išbraukta.
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straipsnyje pateiktą bendrą maisto 
apibrėžtį;

__________________
15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 103
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 178/200215 2 straipsnyje pateiktą 
bendrą maisto apibrėžtį;

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, papildant jas naujomis 
kategorijomis ir nuoroda į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
178/200215 2 straipsnyje pateiktą bendrą 
maisto apibrėžtį;

__________________ __________________
15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. fr
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Pakeitimas 104
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 178/200215 2 straipsnyje pateiktą 
bendrą maisto apibrėžtį;

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas toliau reikėtų taikyti
ir, prireikus, atnaujinti, papildant 
naujomis atitinkamomis kategorijomis ir
nuoroda į Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/200215 2 
straipsnyje pateiktą bendrą maisto 
apibrėžtį;

__________________ __________________
15 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 procedūras
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

15 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 procedūras
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. en

Pakeitimas 105
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 178/200215 2 straipsnyje pateiktą 
bendrą maisto apibrėžtį;

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje išvardytas naujų maisto 
produktų kategorijas toliau reikėtų taikyti
ir, prireikus, atnaujinti, papildant 
naujomis atitinkamomis kategorijomis ir
nuoroda į Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/200215 2 
straipsnyje pateiktą bendrą maisto 
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apibrėžtį;

__________________ __________________
15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. en

Pagrindimas

Pakeista nuoseklumo sumetimais.

Pakeitimas 106
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 178/200215 2 straipsnyje pateiktą 
bendrą maisto apibrėžtį;

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje išvardytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti nuoroda į Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/200215 2 
straipsnyje pateiktą bendrą maisto 
apibrėžtį. Iki šio reglamento taikymo 
pradžios datos Komisija, pasikonsultavusi 
su suinteresuotosiomis šalimis, turėtų 
patvirtinti naujų maisto produktų 
kategorijų gaires, kurios padėtų 
pareiškėjams ir valstybėms narėms 
suprasti, ar maisto produktui taikomos šio 
reglamento nuostatos ir kuriai naujų 
maisto produktų kategorijai jis 
priskiriamas;

__________________ __________________
15 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

15 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
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Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatantis su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 107
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
178/200215 2 straipsnyje pateiktą bendrą 
maisto apibrėžtį;

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje išvardytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
178/200215 2 straipsnyje pateiktą bendrą 
maisto apibrėžtį. Prieš pradedant taikyti šį 
reglamentą Komisija, pasikonsultavusi su 
suinteresuotaisiais subjektais, turėtų 
patvirtinti naujų maisto produktų 
kategorijų gaires, kurios padėtų 
pareiškėjams ir valstybėms narėms 
suprasti, ar maisto produktui taikomos šio 
reglamento nuostatos ir kuriai naujų 
maisto produktų kategorijai jis 
priskiriamas;

__________________ __________________
15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. en
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Pakeitimas 108
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
178/200215 2 straipsnyje pateiktą bendrą 
maisto apibrėžtį;

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 1 
straipsnyje nustatytas naujų maisto 
produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 
atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
178/200215 2 straipsnyje pateiktą bendrą 
maisto apibrėžtį. Apibrėžiamose 
kategorijose turėtų būti atsižvelgta į 
galimybes diegti technologines inovacijas 
ir užtikrinti, kad joms, net jei jos yra 
radikalios inovacijos, būtų taikomos 
tokios pat leidimo suteikimo procedūros;

__________________ __________________
15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

15 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 procedūras 
(OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

Or. fr

Pakeitimas 109
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(5a) šis reglamentas turėtų būti taikomas 
maisto produktams ir maisto produktų 
sudedamosioms dalims, priskiriamoms 
tokioms kategorijoms: maisto produktai ir 
maisto produktų sudedamosios dalys, 
turinčios naują arba sąmoningai pakeistą 
pirminę molekulinę struktūrą; maisto 
produktai ir maisto produktų 
sudedamosios dalys, sudarytos arba 
išskirtos iš mikroorganizmų, grybų ar 
dumblių; maisto produktai ir maisto 
produktų sudedamosios dalys, kurių 
gamybos procesas šiuo metu 
nenaudojamas, dėl šio proceso iš esmės 
pasikeičia maisto produktų ar maisto 
produktų sudedamųjų dalių sudėtis ar 
struktūra ir tai turi įtakos jų maistinei 
vertei, įsisavinimui ar nepageidaujamų 
medžiagų kiekiui. Norint neatsilikti nuo 
mokslo pažangos ir atsižvelgiant į naujus 
sukurtus produktus, šį sąrašą reikėtų 
laikyti negalutiniu. Jeigu įtraukiamos 
naujos kategorijos, jos turėtų būti aiškiai 
apibrėžtos, jų saugumas turėtų būti 
pagrįstas, o poveikis įvertintas;

Or. en

Pakeitimas 110
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) siekiant užtikrinti Reglamente (EB) 
Nr. 258/97 nustatytų taisyklių tęstinumą, 
turėtų būti išlaikytas tas pats kriterijus, 
kuriuo remiantis maisto produktas 
laikomas nauju, t. y. žmonėms skirti maisto 
produktai neturi būti plačiai naudoti 
Sąjungoje iki Reglamento (EB) Nr. 258/97 
įsigaliojimo, t. y. 1997 m. gegužės 15 d. 
Naudojimas Sąjungoje taip pat turėtų 

(6) siekiant užtikrinti Reglamente (EB) 
Nr. 258/97 nustatytų taisyklių tęstinumą, 
turėtų būti išlaikytas tas pats kriterijus, 
kuriuo remiantis maisto produktas 
laikomas nauju, t. y. žmonėms skirti maisto 
produktai, neturi būti plačiai naudoti 
Sąjungoje, t. y. jų nebuvo galima įsigyti 
prekybos centruose, maisto produktų 
parduotuvėse ar vaistinėse iki Reglamento
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reikšti naudojimą valstybėse narėse, 
neatsižvelgiant į jų įstojimo į Europos 
Sąjungą datą;

(EB) Nr. 258/97 įsigaliojimo, t. y. 1997 m. 
gegužės 15 d. Naudojimas Sąjungoje taip 
pat turėtų reikšti naudojimą valstybėse 
narėse, neatsižvelgiant į jų įstojimo į 
Europos Sąjungą datą;

Or. en

Pakeitimas 111
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naujos maisto gamybos procesų
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/201116 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos daro poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai, 
vartotojų sveikatai ir aplinkai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti;

__________________
16 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 
ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo
panaikinami Komisijos direktyva 
87/250/EEB, Tarybos direktyva 
90/496/EEB, Komisijos direktyva 
1999/10/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos 
direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 18).
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Or. fr

Pakeitimas 112
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/201116 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Šiame 
reglamente turėtų būti papildomai
paaiškinta, kad maisto produktas laikomas 
nauju, jeigu jo gamybos procesas 
Sąjungoje anksčiau nebuvo taikomas 
maisto produktams gaminti (ir jei dėl jo 
pakinta galutinio produkto struktūra, 
sudėtis ir maistinės savybės) arba jeigu 
produkte yra dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/201116 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

__________________ __________________
16 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) 
Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami 
Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos 
direktyva 90/496/EEB, Komisijos 
direktyva 1999/10/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/13/EB, Komisijos direktyvos 
2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 
2011 11 22, p. 18).

16 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) 
Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami 
Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos 
direktyva 90/496/EEB, Komisijos 
direktyva 1999/10/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/13/EB, Komisijos direktyvos 
2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 
2011 11 22, p. 18).

Or. it
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Pagrindimas

Mūsų nuomone, turi būti tiksliau paaiškinta, kad maisto produktas laikomas nauju ne tik tada, 
kai jo gamybai taikomas naujas procesas arba į jo sudėtį įeina nanomedžiagų, bet visų pirma 
tada, kai gautas galutinis produktas pagal savo struktūrą, sudėtį ir maistingumą skiriasi nuo 
anksčiau gaminto produkto, kaip tai nurodyta reglamento projekte.

Pakeitimas 113
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/201116 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

__________________
16 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 
ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo 
panaikinami Komisijos direktyva 
87/250/EEB, Tarybos direktyva 
90/496/EEB, Komisijos direktyva 
1999/10/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos 
direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei 
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Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie nanomedžiagų apibrėžtį, netikslinga remtis Reglamentu Nr. 1169/2011, nes 
jame reglamentuojamas ženklinimas, o šiame reglamente kalbama apie rizikos vertinimą. 
Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST) pripažįsta, kad yra neapibrėžtumo ir 
rekomenduoja su maisto produktais susijusioms nanodalelėms taikyti 10 proc. slenkstį. Jeigu 
rizikos vertinimo tikslais būtų taikomas 50 proc. slenkstis, iškiltų didelė grėsmė, kad tam 
tikros nano sudedamosios dalys pagal apibrėžtį nebūtų užfiksuotos ir todėl nebūtų atliekamas 
jų rizikos vertinimas.

Pakeitimas 114
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/201116 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

__________________
16 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 
ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo 



PE539.826v01-00 20/75 AM\1037316LT.doc

LT

panaikinami Komisijos direktyva 
87/250/EEB, Tarybos direktyva 
90/496/EEB, Komisijos direktyva 
1999/10/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos 
direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

Or. en

Pakeitimas 115
Pavel Poc, Daciana Octavia Sârbu

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/201116 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

__________________
16 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams, kuriuo iš 
dalies keičiami Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 
ir (EB) Nr. 1925/2006 bei kuriuo 
panaikinami Komisijos direktyva 
87/250/EEB, Tarybos direktyva 
90/496/EEB, Komisijos direktyva 
1999/10/EB, Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2000/13/EB, Komisijos 
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direktyvos 2002/67/EB ir 2008/5/EB bei 
Komisijos reglamentas (EB) Nr. 608/2004 
(OL L 304, 2011 11 22, p. 18).

Or. en

Pagrindimas

atsižvelgiant į esamą neapibrėžtumą dėl maisto produktams taikomų saugos reikalavimų ir į 
tai, kad trūksta patvirtintų nanomedžiagų analizės metodų ir nanomedžiagų aptikimo metodų, 
taikant mažesnį slenkstį, reikėtų atsižvelgti į mokslo pažangą ir pačius naujausius turimus 
analizių metodus ir jų patvirtinimą svarstant visas maisto produktų reglamentavimo sistemas 
ir peržiūrint nanomedžiagų apibrėžtį.

Pakeitimas 116
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/201116 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(7) naujos maisto gamybos procesų 
technologijos gali daryti poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai. Todėl 
turėtų būti paaiškinta ir tai, kad maisto 
produktas laikomas nauju, jeigu jo 
gamybos procesas Sąjungoje anksčiau 
nebuvo taikomas maisto produktams 
gaminti arba jeigu maisto produkte yra ne 
mažesnė kaip 10 proc. dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų masės koncentracija, kuri 
apskaičiuojama kaip atskirų sudėtinių 
dalių procentinė suma, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1169/201116 2 straipsnio 2 dalies t 
punkte, arba jis sudarytas iš tokių 
medžiagų;

__________________ __________________
16 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Parlamento ir Tarybos 

16 2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams, kuriuo iš dalies keičiami 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) 
Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami 
Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos 
direktyva 90/496/EEB, Komisijos 
direktyva 1999/10/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/13/EB, Komisijos direktyvos 
2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 
2011 11 22, p. 18).

reglamentai (EB) Nr. 1924/2006 ir (EB) 
Nr. 1925/2006 bei kuriuo panaikinami 
Komisijos direktyva 87/250/EEB, Tarybos 
direktyva 90/496/EEB, Komisijos 
direktyva 1999/10/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2000/13/EB, Komisijos direktyvos 
2002/67/EB ir 2008/5/EB bei Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 608/2004 (OL L 304, 
2011 11 22, p. 18).

Or. it

Pakeitimas 117
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) vadovaujantis Komisijos 
rekomendacija dėl nanomedžiagos 
apibrėžties (2011/696/ES), konkrečiais 
atvejais, rūpinantis aplinka, sveikata, 
sauga arba konkurencingumu, dalelių 
dydžio skirstinio 50 proc. slenkstį galima 
pakeisti 1–50 proc. slenksčiu. 
Atsižvelgiant į esamą neapibrėžtumą dėl 
saugos, reikėtų apsvarstyti galimybę 
maisto produktams taikyti mažesnį 
nanodalelių skaičiaus slenkstį, kurį 
pasiūlė EMST mokslo komitetas, t. y. 
10 proc., vietoj šiuo metu rekomendacijoje 
siūlomo 50 proc. slenksčio;

Or. en

Pakeitimas 118
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) vitaminams, mineralinėms medžiagoms 
ir kitoms medžiagoms, numatytoms 
naudoti maisto papilduose arba dėti į 
maistą, įskaitant pradinio maitinimo 
kūdikių mišinius ir tolesnio maitinimo 
kūdikių mišinius, perdirbtus grūdinius 
maisto produktus ir kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtus maisto 
produktus, specialiosios medicininės 
paskirties maisto produktus ir pakaitinį 
paros racioną svoriui kontroliuoti, 
taikomos Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2002/46/EB17, Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1925/200618 ir Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 609/201319

taisyklės. Jeigu minėtos medžiagos atitinka 
šiame reglamente nustatytą naujo maisto 
produkto apibrėžtį, jos taip pat turėtų būti 
įvertintos vadovaujantis šiame reglamente 
nustatytomis taisyklėmis;

(8) vitaminams, mineralinėms medžiagoms 
ir kitoms medžiagoms, numatytoms 
naudoti maisto papilduose arba dėti į 
maistą ir pakaitinį paros racioną svoriui 
kontroliuoti, taikomos Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB17, 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(EB) Nr. 1925/200618 ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 
609/201319 taisyklės. Jeigu minėtos 
medžiagos atitinka šiame reglamente 
nustatytą naujo maisto produkto apibrėžtį, 
jos taip pat turėtų būti įvertintos 
vadovaujantis šiame reglamente 
nustatytomis taisyklėmis. Dėl pradinio 
maitinimo kūdikių mišinių, tolesnio 
maitinimo kūdikių mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų maisto produktų, 
specialiosios medicininės paskirties 
maisto produktų, atsižvelgiant į jų 
vartotojų ypatingą pažeidžiamumą, bus 
priimtas specialus reglamentas;

__________________ __________________
17 2002 m. birželio 10 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto papildais, suderinimo 
(OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

17 2002 m. birželio 10 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto papildais, suderinimo 
(OL L 183, 2002 7 12, p. 51).

18 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų 
papildymo vitaminais ir mineralais bei tam 
tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, 
2006 12 30, p. 26).

18 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų 
papildymo vitaminais ir mineralais bei tam 
tikromis kitomis medžiagomis (OL L 404, 
2006 12 30, p. 26).

19 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems 
vaikams skirtų maisto produktų, 
specialiosios medicininės paskirties maisto 
produktų ir viso paros raciono pakaitalų 
svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami 
Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos 

19 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 609/2013 dėl kūdikiams ir mažiems 
vaikams skirtų maisto produktų, 
specialiosios medicininės paskirties maisto 
produktų ir viso paros raciono pakaitalų 
svoriui kontroliuoti ir kuriuo panaikinami 
Tarybos direktyva 92/52/EEB, Komisijos 
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direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 
2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) 
Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 
(OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

direktyvos 96/8/EB, 1999/21/EB, 
2006/125/EB ir 2006/141/EB, Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/39/EB ir Komisijos reglamentai (EB) 
Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 953/2009 
(OL L 181, 2013 6 29, p. 35).

Or. fr

Pakeitimas 119
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) maisto produktas, kurio pirminė 
molekulinė struktūra yra nauja arba 
sąmoningai pakeista, maisto produktas, 
sudarytas ar pagamintas iš 
mikroorganizmų, grybų arba dumblių, 
arba kuriame yra mikroorganizmų, grybų 
ar dumblių, iš audinių kultūros ar ląstelių 
kultūros pagamintas maisto produktas, 
maisto produktas, sudarytas, pagamintas 
arba išskirtas iš augalų ar gyvūnų ar jų 
dalių arba kuriame yra augalų ar gyvūnų 
ar jų dalių, išskyrus gyvūnus ar augalus, 
kurie gaunami tradiciniais dauginimo 
būdais arba auginami tradiciniais būdais 
ir kurie per daugelį metų Sąjungos 
rinkoje įsitvirtino kaip saugūs vartoti 
maisto produktai, turėtų būti laikomas 
nauju maisto produktu, kaip apibrėžta 
šiame reglamente;

Or. en

Pagrindimas

Pakeista nuoseklumo sumetimais.
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Pakeitimas 120
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) maisto produktas, kurio pirminė 
molekulinė struktūra yra nauja arba 
sąmoningai pakeista, maisto produktas, 
kuriame yra mikroorganizmų, grybų arba 
dumblių arba iš mikroorganizmų, grybų 
arba dumblių išskirtas maisto produktas, 
naujos mikroorganizmų atmainos, kurios 
nėra ilgo saugaus naudojimo maisto 
produktai, ir medžiagų, kurios natūraliai 
pasitaiko augaluose, koncentratai turėtų 
būti laikomi naujais maisto produktais, 
kaip apibrėžta šiame reglamente;

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga grąžinti šį pakeitimą, kuris buvo įtrauktas į 2010 m. per antrąjį svarstymą priimtą 
Europos Parlamento poziciją.

Pakeitimas 121
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) jeigu medžiagos, naudotos pagal 
Direktyvą 2002/46/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1925/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 
609/2013, gamybos procesas iš esmės 
pasikeičia arba pakinta tokios medžiagos 
dalelių dydis (pvz., taikant 

(9) jeigu medžiagos, naudotos pagal 
Direktyvą 2002/46/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1925/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 
609/2013, gamybos procesas iš esmės 
pasikeičia, tai daro poveikį maisto 
produktams, taigi ir maisto saugai, 
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nanotechnologiją), tai gali daryti poveikį 
maisto produktams, taigi ir maisto saugai.
Todėl tokia medžiaga turėtų būti laikoma 
nauju maisto produktu pagal šį reglamentą 
ir turėtų būti iš naujo įvertinta pirmiausia 
vadovaujantis šiuo reglamentu, o po to –
atitinkamais konkrečiais teisės aktais;

vartotojų sveikatai ir aplinkai. Todėl tokia 
medžiaga turėtų būti laikoma nauju maisto 
produktu pagal šį reglamentą ir turėtų būti 
iš naujo įvertinta pirmiausia vadovaujantis 
šiuo reglamentu, o po to – atitinkamais 
konkrečiais teisės aktais. Jei pakinta tokios 
medžiagos dalelių dydis (pvz., taikant 
nanotechnologijas), tokia medžiaga 
uždraudžiama.

Or. fr

Pakeitimas 122
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) jeigu maisto produktas iki 1997 m. 
gegužės 15 d. buvo naudotas tik kaip 
maisto papildas arba maisto papildo 
sudėtinė dalis, kaip apibrėžta Direktyvos 
2002/46/EB 2 straipsnio a punkte, turėtų 
būti leidžiama jį tiekti Sąjungos rinkai po 
tos datos ta pačia paskirtimi, nelaikant jo 
nauju maisto produktu pagal šį reglamentą.
Tačiau į maisto produkto kaip papildo ar 
papildo sudėtinės dalies naudojimą 
neturėtų būti atsižvelgiama vertinant, ar jis 
buvo plačiai naudotas žmonėms skirtiems 
maisto produktams Sąjungoje iki 1997 m. 
gegužės 15 d. Todėl, jeigu susijęs maisto 
produktas naudojamas ne kaip maisto 
papildas arba maisto papildo sudėtinė dalis, 
jam turėtų būti taikomas šis reglamentas;

(10) jeigu maisto produktas iki 1997 m.
gegužės 15 d. buvo naudotas tik kaip 
maisto papildas arba maisto papildo 
sudėtinė dalis, kaip apibrėžta Direktyvos 
2002/46/EB 2 straipsnio a punkte, turėtų 
būti leidžiama jį tiekti Sąjungos rinkai po 
tos datos ta pačia paskirtimi, nelaikant jo 
nauju maisto produktu pagal šį reglamentą.
Tačiau į maisto produkto kaip papildo ar 
papildo sudėtinės dalies naudojimą 
neturėtų būti atsižvelgiama vertinant, ar jis 
buvo plačiai naudotas žmonėms skirtiems 
maisto produktams Sąjungoje, t. y. jį buvo 
galima įsigyti prekybos centruose, maisto 
produktų parduotuvėse ar vaistinėse iki 
1997 m. gegužės 15 d. Todėl, jeigu susijęs 
maisto produktas naudojamas ne kaip 
maisto papildas arba maisto papildo 
sudėtinė dalis, jam turėtų būti taikomas šis 
reglamentas;

Or. en
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Pakeitimas 123
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) iš klonuotų gyvūnų pagamintus 
maisto produktus reglamentuoja 
Reglamentas (EB) Nr. 258/1997. Itin 
svarbu, kad neatsirastų teisinio 
neaiškumo dėl maisto produktų, 
pagamintų iš gyvūnų klonų ir (arba) jų 
palikuonių, pateikimo rinkai. Kol įsigalios 
konkretūs teisės aktai dėl maisto 
produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų 
ir jų palikuonių, tokie maisto produktai 
turėtų patekti į šio reglamento taikymo 
sritį su sąlyga, kad jie pateikiami 
Sąjungos rinkai tinkamai paženklinti 
galutiniam vartotojui;

Or. en

Pagrindimas

Pakeista nuoseklumo sumetimais.

Pakeitimas 124
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius
trečiųjų šalių maisto produktus, jeigu
įrodyta, kad maisto produktas trečiojoje 
šalyje ilgą laiką naudotas saugiai. Tie 
maisto produktai trečiojoje šalyje turėtų 
būti vartoti didelės gyventojų dalies 
įprastame maisto racione bent 25 metus. 

(11) reikėtų apriboti tradicinių trečiųjų 
šalių maisto produktų pateikimą Sąjungos 
rinkai ir sustiprinti šių maisto produktų 
kontrolę, nei jei įrodyta, kad trečiojoje 
šalyje jie ilgą laiką naudoti saugiai;
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Produkto naudojimas kitokiai nei maisto 
paskirčiai arba naudojimas, kurio 
negalima priskirti įprastam maisto 
racionui, neturėtų būti suprantamas kaip 
ilgas saugus maisto produkto naudojimas;

Or. fr

Pakeitimas 125
Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 
maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti didelės 
gyventojų dalies įprastame maisto racione 
bent 25 metus. Produkto naudojimas 
kitokiai nei maisto paskirčiai arba 
naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, pavyzdžiui, 
vabzdžius, jeigu įrodyta, kad maisto 
produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti didelės 
gyventojų dalies įprastame maisto racione 
bent 25 metus. Produkto naudojimas 
kitokiai nei maisto paskirčiai arba 
naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 126
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 
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maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti didelės
gyventojų dalies įprastame maisto racione 
bent 25 metus. Produkto naudojimas 
kitokiai nei maisto paskirčiai arba
naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti
didžiosios gyventojų dalies įprastame 
maisto racione bent 50 metų. Produkto 
naudojimas kitokiai nei maisto paskirčiai 
arba naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

Or. it

Pakeitimas 127
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 
maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti didelės 
gyventojų dalies įprastame maisto racione
bent 25 metus. Produkto naudojimas 
kitokiai nei maisto paskirčiai arba 
naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 
maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti bent 25 
metus, kaip numatyta mokslinėse ir 
techninėse gairėse, kurias pateiks EMST.
Produkto naudojimas kitokiai nei maisto 
paskirčiai arba naudojimas, kurio negalima 
priskirti įprastam maisto racionui, neturėtų 
būti suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

Or. en

Pagrindimas

Reikia nustatyti „ilgo saugaus maisto produkto naudojimo“ duomenų reikalavimus ir EMST 
turėtų pateikti aiškesnius kriterijus, pagal kuriuos nustatoma, kas yra „ilgas saugus 
naudojimas“.
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Pakeitimas 128
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 
maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti didelės 
gyventojų dalies įprastame maisto racione 
bent 25 metus. Produkto naudojimas 
kitokiai nei maisto paskirčiai arba 
naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 
pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 
maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai. Tie maisto produktai 
trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti didelės 
gyventojų dalies įprastame maisto racione 
bent 25 metus. Produkto naudojimas 
kitokiai nei maisto paskirčiai arba 
naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas. EMST procedūros 
pradžioje turėtų automatiškai atlikti 
visapusišką tradicinių trečiųjų šalių 
maisto produktų rizikos vertinimą, net 
jeigu nenurodyta pagrįstų prieštaravimų 
dėl saugos;

Or. en

Pakeitimas 129
Angélique Delahaye, Françoise Grossetête, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) ar maisto produktas buvo plačiai 
vartotas trečiosios šalies gyventojų, turėtų 
būti nustatoma remiantis maisto tvarkymo 
operatorių pateikta ir prireikus kita 
trečiųjų šalių turima informacija. Tais 
atvejais, kai informacijos apie maisto 
produkto naudojimą žmonių maistui yra 
nepakankamai, turėtų būti nustatyta 
paprasta ir skaidri tokios informacijos
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rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 
EMST ir maisto tvarkymo operatorius. 
Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

Or. fr

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti „plataus vartojimo“ sąvoką.

Pakeitimas 130
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu
Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr.178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti, ar 
neperdirbti. Todėl maisto produktas 
neturėtų būti laikomas tradiciniu, jeigu jam 
taikytas naujas gamybos procesas, jeigu 
jame yra dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 
straipsnyje, ir yra arba neperdirbti, arba 
jiems taikytas pradinis procesas. Tačiau
maisto produktas neturėtų būti laikomas 
tradiciniu, jeigu jam taikytas antrinis 
procesas, kuriame keli maisto produktai 
sujungiami taip, kad pasikeičia maisto 
produkto savybės, arba jam taikytas
naujas gamybos procesas, jeigu jame yra 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

Or. en
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Pagrindimas

Beveik visi maisto produktai pagaminti pirminės gamybos metu. Šia kategorija siekiama 
sudaryti sąlygas tradiciniams maisto produktams, pavyzdžiui, vaisiams, sultims ir sėkloms, 
patekti į ES rinką atlikus mažiau apsunkinančią paraiškos pateikimo procedūrą. Todėl 
pramonei ir vartotojams reikėtų paaiškinti, koks yra leidžiamas procesas, kurio metu 
nepasikeičia šio maisto produkto savybės.

Pakeitimas 131
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr.178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti, ar 
neperdirbti. Todėl maisto produktas 
neturėtų būti laikomas tradiciniu, jeigu jam 
taikytas naujas gamybos procesas, jeigu 
jame yra dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr.178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti, ar 
neperdirbti. Todėl maisto produktas 
neturėtų būti laikomas tradiciniu, jeigu jam 
taikytas gamybos procesas, kuris iki tol 
nebuvo taikytas tos rūšies maisto 
produktams, arba jeigu jame yra dirbtinai 
sukurtų nanomedžiagų, kaip apibrėžta 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento
(ES) Nr. 1169/2011 2 straipsnio 2 dalies t 
punkte, arba jis sudarytas iš tokių 
medžiagų;

Or. fr
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Pakeitimas 132
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan, Stefan Eck
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr.178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti, ar 
neperdirbti. Todėl maisto produktas 
neturėtų būti laikomas tradiciniu, jeigu jam 
taikytas naujas gamybos procesas, jeigu
jame yra dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr.178/2002 3 
straipsnyje, neatsižvelgiant į tai, ar jie 
perdirbti, ar neperdirbti. Todėl maisto 
produktas neturėtų būti laikomas tradiciniu, 
jeigu jam taikytas naujas gamybos procesas
arba jame yra dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų arba jis sudarytas iš tokių 
medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie nanomedžiagų apibrėžtį, netikslinga remtis Reglamentu Nr. 1169/2011, nes 
jame reglamentuojamas ženklinimas, o šiame reglamente kalbama apie rizikos vertinimą. 
EMST pripažįsta, kad yra neapibrėžtumo, ir rekomenduoja maisto produktuose esančioms 
nanodalelėms taikyti 10 proc. slenkstį. Jeigu rizikos vertinimo tikslais būtų taikomas 50 proc. 
slenkstis, iškiltų didelė grėsmė, kad tam tikros nano sudedamosios dalys pagal apibrėžtį 
nebūtų užfiksuotos ir todėl nebūtų atliekamas jų rizikos vertinimas.
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Pakeitimas 133
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr.178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti, ar 
neperdirbti. Todėl maisto produktas 
neturėtų būti laikomas tradiciniu, jeigu jam 
taikytas naujas gamybos procesas, jeigu
jame yra dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamento (EB) Nr.178/2002 3 
straipsnyje, neatsižvelgiant į tai, ar jie 
perdirbti, ar neperdirbti. Todėl maisto 
produktas neturėtų būti laikomas tradiciniu, 
jeigu jam taikytas naujas gamybos procesas
arba jame yra dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų arba jis sudarytas iš tokių 
medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 134
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr.178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti, ar 
neperdirbti. Todėl maisto produktas 
neturėtų būti laikomas tradiciniu, jeigu jam 
taikytas naujas gamybos procesas, jeigu 

(12) turėtų būti paaiškinta, kad maisto 
produktai iš trečiųjų šalių, kurie Sąjungoje 
laikomi naujais maisto produktais, 
tradiciniais trečiųjų šalių maisto produktais 
turėtų būti laikomi tik tuo atveju, jei jie 
pagaminti pirminės gamybos metu, kaip 
apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie perdirbti, ar 
neperdirbti. Todėl maisto produktas 
neturėtų būti laikomas tradiciniu, jeigu jam 
taikytas naujas gamybos procesas, jeigu 
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jame yra dirbtinai sukurtų nanomedžiagų, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

jame yra ne mažesnė kaip 10 proc.
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų masės 
koncentracija, kuri apskaičiuojama kaip
atskirų sudėtinių dalių procentinė suma, 
kaip apibrėžta Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 1169/2011 2 
straipsnio 2 dalies t punkte, arba jis 
sudarytas iš tokių medžiagų;

Or. it

Pakeitimas 135
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) maisto produktai, pagaminti iš maisto 
sudedamųjų dalių, kurioms netaikomas šis 
reglamentas, visų pirma pakeičiant maisto 
sudedamąsias dalis, jų sudėtį arba kiekį, 
neturėtų būti laikomi naujais maisto 
produktais. Tačiau dėl modifikuotų maisto 
sudedamųjų dalių, pvz., selektyviųjų 
ekstraktų arba kitų augalo (-ų) dalių 
naudojimo, kurios iki šiol nebuvo plačiai 
naudojamos žmonių maistui Sąjungoje, 
maisto produktui vis tiek turėtų būti 
taikomas šis reglamentas;

(13) maisto produktai, pagaminti iš maisto 
sudedamųjų dalių, kurioms netaikomas šis 
reglamentas, visų pirma pakeičiant maisto 
sudedamąsias dalis, jų sudėtį arba kiekį, 
neturėtų būti laikomi naujais maisto 
produktais. Tačiau dėl modifikuotų maisto 
sudedamųjų dalių, pvz., selektyviųjų 
ekstraktų arba kitų augalo (-ų) dalių 
naudojimo, kurios iki šiol nebuvo plačiai 
naudojamos žmonių maistui Sąjungoje,
t. y. jų nebuvo galima įsigyti prekybos 
centruose, maisto produktų parduotuvėse 
ar vaistinėse, maisto produktui vis tiek 
turėtų būti taikomas šis reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 136
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nuspręsti, ar tam 
tikram maisto produktui taikoma naujo 
maisto produkto apibrėžtis, taigi ir šiame 
reglamente nustatytos taisyklės dėl naujų 
maisto produktų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl taikymo srities yra labai svarbus siekiant įgyvendinti šį reglamentą, todėl jis 
neturėtų būti priimtas įgyvendinimo aktu.

Pakeitimas 137
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nuspręsti, ar tam 
tikram maisto produktui taikoma naujo 
maisto produkto apibrėžtis, taigi ir šiame 
reglamente nustatytos taisyklės dėl naujų 
maisto produktų;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl taikymo srities yra labai svarbus siekiant įgyvendinti šį reglamentą, todėl jis 
neturėtų būti priimtas įgyvendinimo aktu.
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Pakeitimas 138
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatoma remiantis maisto tvarkymo 
subjektų pateikta ir prireikus kita valstybių 
narių turima informacija. Jeigu maisto 
tvarkymo subjektai nėra tikri, koks yra 
maisto produktų, kuriuos jie ketina pateikti 
rinkai, statusas, jie turėtų pasikonsultuoti 
su valstybėmis narėmis. Tais atvejais, kai 
informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nėra arba jos yra 
nepakankamai, turėtų būti nustatyta 
paprasta ir skaidri tokios informacijos 
rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 
valstybes nares ir maisto tvarkymo 
subjektus. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatoma remiantis maisto tvarkymo 
subjektų pateikta ir prireikus kita valstybių 
narių turima informacija. Jeigu maisto 
tvarkymo subjektai nėra tikri, koks yra 
maisto produktų, kuriuos jie ketina pateikti 
rinkai, statusas, jie turėtų pasikonsultuoti 
su valstybėmis narėmis. Kai informacijos 
apie maisto produkto naudojimą žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. nėra arba 
jos yra nepakankamai, turėtų būti nustatyta 
paprasta ir skaidri tokios informacijos 
rinkimo tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Tai yra itin svarbus sprendimas ir todėl jis neturėtų būti priimtas įgyvendinimo aktu.
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Pakeitimas 139
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatoma remiantis maisto tvarkymo 
subjektų pateikta ir prireikus kita valstybių 
narių turima informacija. Jeigu maisto 
tvarkymo subjektai nėra tikri, koks yra 
maisto produktų, kuriuos jie ketina pateikti 
rinkai, statusas, jie turėtų pasikonsultuoti 
su valstybėmis narėmis. Tais atvejais, kai 
informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nėra arba jos yra 
nepakankamai, turėtų būti nustatyta 
paprasta ir skaidri tokios informacijos 
rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 
valstybes nares ir maisto tvarkymo 
subjektus. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatoma remiantis maisto tvarkymo 
subjektų pateikta ir kita valstybių narių 
turima informacija. Jeigu maisto tvarkymo 
subjektai nėra tikri, koks yra maisto 
produktų, kuriuos jie ketina pateikti rinkai, 
statusas, jie turėtų pasikonsultuoti su 
valstybėmis narėmis. Tais atvejais, kai 
informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nėra arba jos yra 
nepakankamai, atitinkamas produktas turi
būti laikomas nauju maisto produktu;

Or. it

Pakeitimas 140
Michel Dantin, Angélique Delahaye

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatoma remiantis maisto tvarkymo
subjektų pateikta ir prireikus kita valstybių 
narių turima informacija. Jeigu maisto 

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatoma remiantis maisto tvarkymo
operatorių pateikta ir prireikus kita 
valstybių narių turima informacija. Jeigu 
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tvarkymo subjektai nėra tikri, koks yra 
maisto produktų, kuriuos jie ketina pateikti 
rinkai, statusas, jie turėtų pasikonsultuoti 
su valstybėmis narėmis. Tais atvejais, kai 
informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nėra arba jos yra 
nepakankamai, turėtų būti nustatyta 
paprasta ir skaidri tokios informacijos 
rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 
valstybes nares ir maisto tvarkymo
subjektus. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

maisto tvarkymo operatoriai nėra tikri, 
koks yra maisto produktų, kuriuos jie 
ketina pateikti rinkai, statusas, jie turėtų 
pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis.
Tais atvejais, kai informacijos apie maisto 
produkto naudojimą žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d. nėra arba jos yra 
nepakankamai, turėtų būti nustatyta 
paprasta ir skaidri tokios informacijos 
rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 
valstybes nares ir maisto tvarkymo
operatorius. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „subjektas“ valstybėse narėse aiškinamas nevienodai. Didesnio teisinio tikrumo 
dėlei tikslinga vartoti „operatoriaus“ terminą.

Pakeitimas 141
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatoma remiantis maisto tvarkymo 
subjektų pateikta ir prireikus kita valstybių 
narių turima informacija. Jeigu maisto 
tvarkymo subjektai nėra tikri, koks yra 
maisto produktų, kuriuos jie ketina pateikti 
rinkai, statusas, jie turėtų pasikonsultuoti 
su valstybėmis narėmis. Tais atvejais, kai 
informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nėra arba jos yra 
nepakankamai, turėtų būti nustatyta 

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 
plačiai naudotas žmonių maistui, t. y. jį 
buvo galima įsigyti prekybos centruose, 
maisto produktų parduotuvėse ar 
vaistinėse iki 1997 m. gegužės 15 d., turėtų 
būti nustatoma remiantis maisto tvarkymo 
subjektų pateikta ir prireikus kita valstybių 
narių turima informacija. Jeigu maisto 
tvarkymo subjektai nėra tikri, koks yra 
maisto produktų, kuriuos jie ketina pateikti 
rinkai, statusas, jie turėtų pasikonsultuoti 
su valstybėmis narėmis. Tais atvejais, kai 
informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
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paprasta ir skaidri tokios informacijos 
rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 
valstybes nares ir maisto tvarkymo 
subjektus. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

gegužės 15 d. nėra arba jos yra 
nepakankamai, turėtų būti nustatyta 
paprasta ir skaidri tokios informacijos 
rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 
valstybes nares ir maisto tvarkymo 
subjektus. Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 142
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nauji maisto produktai turėtų būti 
leidžiami naudoti ir naudojami tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šiame reglamente 
nustatytus kriterijus. Nauji maisto 
produktai turėtų būti saugūs ir dėl jų 
naudojimo neturėtų būti klaidinami 
vartotojai. Todėl, kai naujo maisto 
produkto paskirtis yra pakeisti kitą maisto 
produktą, jis neturėtų skirtis nuo to maisto 
produkto tiek, kad maistingumo atžvilgiu
jis būtų mažiau naudingas vartotojui;

(17) nauji maisto produktai turėtų būti 
leidžiami naudoti ir naudojami tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šiame reglamente 
nustatytus kriterijus. Nauji maisto 
produktai turėtų būti saugūs ir dėl jų 
naudojimo neturėtų būti klaidinami 
vartotojai. Todėl, kai naujo maisto 
produkto paskirtis yra pakeisti kitą maisto 
produktą, jis neturėtų skirtis nuo to maisto 
produkto tiek, kad jis būtų mažiau 
naudingas vartotojui;

Or. it

Pagrindimas

Iš tikrųjų trūkumas iš esmės yra maistinis ir jokiais atvejais (dėl paties naujo produkto 
pobūdžio) neturi apsiriboti vien maistingumu, priešingai, jis privalo apimti ir kitus, platesnius 
maisto produkto sudėties aspektus. Todėl siūlo išbraukti žodžius „maistingumo atžvilgiu“, 
kurie neatspindi visų naujovių, kurios gali mus pasiekti per naują maisto produktą.
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Pakeitimas 143
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) nauji maisto produktai turėtų būti 
leidžiami naudoti ir naudojami tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šiame reglamente 
nustatytus kriterijus. Nauji maisto 
produktai turėtų būti saugūs ir dėl jų 
naudojimo neturėtų būti klaidinami 
vartotojai. Todėl, kai naujo maisto 
produkto paskirtis yra pakeisti kitą maisto 
produktą, jis neturėtų skirtis nuo to maisto 
produkto tiek, kad maistingumo atžvilgiu 
jis būtų mažiau naudingas vartotojui;

(17) nauji maisto produktai turėtų būti 
leidžiami naudoti ir naudojami tik tuo 
atveju, jei jie atitinka šiame reglamente 
nustatytus kriterijus. Nauji maisto 
produktai turėtų būti saugūs, naudingi 
vartotojams ir dėl jų naudojimo neturėtų 
būti klaidinami vartotojai. Todėl, kai naujo 
maisto produkto paskirtis yra pakeisti kitą 
maisto produktą, jis neturėtų skirtis nuo to 
maisto produkto tiek, kad maistingumo 
atžvilgiu jis būtų mažiau naudingas 
vartotojui. Vertinant naujo maisto 
produkto saugumą, reikėtų remtis 
atsargumo principu, kaip nustatyta 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/2002 
7 straipsnyje;

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga grąžinti nuorodą į atsargumo principą, kuris buvo įtrauktas į 2010 m. per antrąjį 
svarstymą priimtą Europos Parlamento poziciją. Reikalavimas, kad naujas maisto produktas 
turėtų būti naudingas vartotojams yra analogiškas Reglamento Nr. 1333/2008 dėl maisto 
priedų 6 straipsnio 2 punktui.
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Pakeitimas 144
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga įgyvendinimo 
aktu sudaryti Sąjungos naujų maisto 
produktų sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 
produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 
arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas. Kadangi šių naujų 
maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 
pagaminti ir parduodami Sąjungoje 
teisėtai, ir praeityje dėl jų nekilo 
susirūpinimo dėl sveikatos, pirmą kartą 
sudarant Sąjungos sąrašą turėtų būti 
laikomasi patariamosios procedūros;

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga sudaryti Sąjungos 
naujų maisto produktų sąrašą ir į jį įtraukti 
naujus maisto produktus, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai arba apie kuriuos pranešta 
pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 
arba 7 straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas ir deleguotaisiais aktais atnaujintas naujų maisto 
produktų sąrašas.

Pakeitimas 145
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga įgyvendinimo 
aktu sudaryti Sąjungos naujų maisto 
produktų sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 
produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 
arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas. Kadangi šių naujų 
maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 
pagaminti ir parduodami Sąjungoje teisėtai, 
ir praeityje dėl jų nekilo susirūpinimo dėl 
sveikatos, pirmą kartą sudarant Sąjungos 
sąrašą turėtų būti laikomasi patariamosios 
procedūros;

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga sudaryti Sąjungos 
naujų maisto produktų sąrašą ir į jį įtraukti 
naujus maisto produktus, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai arba apie kuriuos pranešta 
pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 
arba 7 straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas; Kadangi šių naujų 
maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 
pagaminti ir parduodami Sąjungoje teisėtai, 
ir praeityje dėl jų nekilo susirūpinimo dėl 
sveikatos, pirmą kartą sudarant Sąjungos 
sąrašą turėtų būti laikomasi patariamosios 
procedūros. Šį Sąjungos sąrašą turi 
patvirtinti kiekviena valstybė narė ir 
visiems iš šio reglamento išplaukiančių 
teisės aktų derinimams turi būti taikomos 
SESV 114 straipsnio 4 dalies nuostatos. 
Šis sąrašas turi būti skaidrus, lengvai 
prieinamas ir nuolat atnaujinamas;

Or. fr

Pakeitimas 146
Annie Schreijer-Pierik

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
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maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga įgyvendinimo aktu 
sudaryti Sąjungos naujų maisto produktų 
sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 
produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 
arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas. Kadangi šių naujų 
maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 
pagaminti ir parduodami Sąjungoje teisėtai, 
ir praeityje dėl jų nekilo susirūpinimo dėl 
sveikatos, pirmą kartą sudarant Sąjungos 
sąrašą turėtų būti laikomasi patariamosios 
procedūros;

maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga įgyvendinimo aktu 
sudaryti Sąjungos naujų maisto produktų 
sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 
produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 
arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas. Kadangi šių naujų 
maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 
pagaminti ir parduodami Sąjungoje teisėtai, 
ir praeityje dėl jų nekilo susirūpinimo dėl 
sveikatos, pirmą kartą sudarant Sąjungos 
sąrašą turėtų būti laikomasi patariamosios 
procedūros.

Atsižvelgiant į modernias technologijų 
naujoves ir mokslinę plėtrą sąrašas turėtų 
būti nuolat ir lanksčiai atnaujinamas ir 
prireikus praplėstas;

Or. en

Pakeitimas 147
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga įgyvendinimo 
aktu sudaryti Sąjungos naujų maisto 
produktų sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 
produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 
arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas. Kadangi šių naujų 

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga sudaryti Sąjungos 
naujų maisto produktų sąrašą ir į jį įtraukti
naujus maisto produktus, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai arba apie kuriuos pranešta 
pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 
arba 7 straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas. Prie šio reglamento 
turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos
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maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 
pagaminti ir parduodami Sąjungoje 
teisėtai, ir praeityje dėl jų nekilo 
susirūpinimo dėl sveikatos, pirmą kartą 
sudarant Sąjungos sąrašą turėtų būti
laikomasi patariamosios procedūros;

naujų maisto produktų, kuriems suteiktas 
leidimas, sąrašas, kuris yra vienas iš 
svarbiausių elementų. Šis sąrašas turėtų 
būti atnaujinamas deleguotaisiais aktais;

Or. en

Pakeitimas 148
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga įgyvendinimo aktu 
sudaryti Sąjungos naujų maisto produktų 
sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 
produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 
arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas. Kadangi šių naujų 
maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 
pagaminti ir parduodami Sąjungoje
teisėtai, ir praeityje dėl jų nekilo 
susirūpinimo dėl sveikatos, pirmą kartą 
sudarant Sąjungos sąrašą turėtų būti 
laikomasi patariamosios procedūros;

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 
pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 
maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 
naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 
pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 
sąrašas). Todėl tikslinga deleguotuoju aktu 
sudaryti Sąjungos naujų maisto produktų 
sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 
produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 
arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat visas leidimų 
suteikimo sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo.
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Pakeitimas 149
Jan Huitema

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) reikėtų skatinti naudoti naujas 
technologijas ir inovacijas, pavyzdžiui, 
biotechnologijas ir nanotechnologijas, 
maisto gamyboje, nes taip būtų galima 
sumažinti maisto gamybos poveikį 
aplinkai, geriau užtikrinti aprūpinimą 
maistu ir suteikti naudos vartotojams. 
Todėl, siekiant užtikrinti, kad Europos 
maisto sauga grindžiama tinkamu 
moksliniu patvirtinimu, maisto gamybos 
pokyčius reikėtų visada vertinti 
atsižvelgiant į naujausius turimus 
mokslinius įrodymus;

Or. en

Pakeitimas 150
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 
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prieštaravimų dėl saugos. Sąjungos sąrašo
atnaujinimas siejamas su šiame 
reglamente nurodytų kriterijų taikymu, 
todėl Komisijai turi būti suteikti 
atitinkami įgyvendinimo įgaliojimai;

prieštaravimų dėl saugos. Todėl pagal 
SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl
sąrašo atnaujinimo;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šios priemonės yra visuotinai taikomos ir skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus sąrašui atnaujinti.

Pakeitimas 151
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir 
paprastesnę Sąjungos sąrašo atnaujinimo 
procedūrą, kad būtų galima įtraukti 
tradicinius trečiųjų šalių maisto produktus, 
kurių sauga patvirtinta maisto produkto 
ilgu saugiu naudojimu, jeigu nepareikšta 
pagrįstų prieštaravimų dėl saugos. 
Sąjungos sąrašo atnaujinimas siejamas su 
šiame reglamente nurodytų kriterijų 
taikymu, todėl Komisijai turi būti suteikti 
atitinkami įgyvendinimo įgaliojimai;

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti skaidrią 
procedūrą. Tikslinga nustatyti griežtesnę
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu. Kiekviena valstybė narė turi 
pateikti teigiamą nuomonę dėl Sąjungos 
sąrašo atnaujinimo nauju trečiosios šalies 
maisto produktu. Tuo atveju, jei 
pateikiama neigiama nuomonė, valstybė 
narė gali nuspręsti, ar tas trečiosios šalies 
maisto produktas gali laisvai judėti jos 
teritorijoje;

Or. fr
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Pakeitimas 152
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos. Sąjungos sąrašo
atnaujinimas siejamas su šiame 
reglamente nurodytų kriterijų taikymu, 
todėl Komisijai turi būti suteikti 
atitinkami įgyvendinimo įgaliojimai;

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos. Todėl pagal 
SESV 290 straipsnį Komisijai 
deleguojami įgaliojimai priimti aktus dėl
Sąjungos sąrašo atnaujinimo;

Or. en

Pakeitimas 153
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą,
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Pareiškėjams turėtų būti suteikta 
galimybė pasirinkti greitesnę ir 
paprastesnę Sąjungos sąrašo atnaujinimo 
procedūrą, kad būtų galima įtraukti 
tradicinius trečiųjų šalių maisto produktus, 
kurių sauga patvirtinta maisto produkto 
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prieštaravimų dėl saugos. Sąjungos sąrašo 
atnaujinimas siejamas su šiame reglamente 
nurodytų kriterijų taikymu, todėl Komisijai 
turi būti suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai;

ilgu saugiu naudojimu, taikant panašius 
priėmimo į rinką kriterijus, kaip 
patvirtintiems ES produktams. Tokia 
procedūra būtų leidžiama tik tuo atveju,
jeigu nepareikšta pagrįstų prieštaravimų 
dėl saugos. Sąjungos sąrašo atnaujinimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų taikymu, todėl Komisijai turi būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai;

Or. it

Pakeitimas 154
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos. Sąjungos sąrašo 
atnaujinimas siejamas su šiame reglamente 
nurodytų kriterijų taikymu, todėl Komisijai 
turi būti suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai;

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą,
atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį,
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos. Sąjungos sąrašo 
atnaujinimas siejamas su šiame reglamente 
nurodytų kriterijų taikymu, todėl Komisijai 
turi būti suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai;

Or. it
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Pakeitimas 155
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos. Sąjungos sąrašo
atnaujinimas siejamas su šiame 
reglamente nurodytų kriterijų taikymu, 
todėl Komisijai turi būti suteikti 
atitinkami įgyvendinimo įgaliojimai;

(19) tikslinga leisti pateikti rinkai naują 
produktą atnaujinant Sąjungos sąrašą pagal 
šiame reglamente nustatytus kriterijus ir 
procedūras. Reikėtų nustatyti veiksmingą, 
ribotos trukmės ir skaidrią procedūrą.
Tikslinga nustatyti greitesnę ir paprastesnę 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūrą, 
kad būtų galima įtraukti tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus, kurių sauga 
patvirtinta maisto produkto ilgu saugiu 
naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos. Todėl pagal 
SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti 
deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl
sąrašo atnaujinimo;

Or. en

Pagrindimas

Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo.

Pakeitimas 156
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) taip pat turėtų būti nustatyti dėl naujų 
maisto produktų saugai kylančios rizikos 
vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti 
suderintą mokslinį naujų maisto produktų 
vertinimą, tokį vertinimą turėtų atlikti 
Europos maisto saugos tarnyba (toliau –
EMST);

(20) taip pat turėtų būti nustatyti dėl naujų 
maisto produktų saugai kylančios rizikos 
vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti 
suderintą mokslinį naujų maisto produktų 
vertinimą, tokį skaidrumu ir dalyvavimu 
paremtą vertinimą turėtų atlikti Europos 
maisto saugos tarnyba (toliau – EMST), 
bendradarbiaudama su valstybių narių 
sveikatos priežiūros institucijomis ir iš 
anksto pasikonsultavusi su 
suinteresuotaisiais subjektais;

Or. it

Pakeitimas 157
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) taip pat turėtų būti nustatyti dėl naujų 
maisto produktų saugai kylančios rizikos 
vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti 
suderintą mokslinį naujų maisto produktų 
vertinimą, tokį vertinimą turėtų atlikti
Europos maisto saugos tarnyba (toliau –
EMST);

(20) taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžti ir
nustatyti dėl naujų maisto produktų saugai 
kylančios rizikos vertinimo kriterijai.
Siekiant užtikrinti suderintą mokslinį naujų 
maisto produktų vertinimą, tokį vertinimą 
turėtų atlikti EMST. EMST turėtų 
skaidriai atlikti vertinimus ir įsteigti tinklą 
su valstybėmis narėmis ir Naujų maisto
produktų ir procesų patariamuoju 
komitetu. Kiekviena poveikį sveikatai 
galinti daryti nauja charakteristika turėtų 
būti vertinama individualiai;

Or. en
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Pakeitimas 158
Michèle Rivasi, Younous Omarjee, José Bové

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST 
2011 m. balandžio 6 d. nuomonėje21 dėl 
nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų nutarė, kad yra nedaug 
informacijos apie nanomedžiagų 
toksikokinetiką ir dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų toksikologinių duomenų, ir 
gali prireikti padaryti esamų toksiškumo 
bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Siekdama geriau įvertinti 
maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, Komisija rengia 
bandymų metodus, kuriais būtų 
atsižvelgta į specialias dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų charakteristikas;

Išbraukta.

__________________
21„Nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir 
pašarų grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijos“, EMST leidinys (2011 
m.); 9(5):2140.

Or. fr
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Pakeitimas 159
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST
2011 m. balandžio 6 d. nuomonėje21 dėl 
nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų nutarė, kad yra nedaug 
informacijos apie nanomedžiagų 
toksikokinetiką ir dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų toksikologinių duomenų, ir 
gali prireikti padaryti esamų toksiškumo 
bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Siekdama geriau įvertinti 
maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, Komisija rengia
bandymų metodus, kuriais būtų atsižvelgta 
į specialias dirbtinai sukurtų nanomedžiagų 
charakteristikas;

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST
2011 m. balandžio 6 d. savo nuomonėje21

dėl nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų pripažino, kad šiuo metu 
taikomi bandymo metodai gali būti 
netinkami su nanomedžiagomis susijusiai 
rizikai vertinti, ir konkrečiai nutarė, kad 
yra nedaug informacijos apie 
nanomedžiagų toksikokinetiką ir dirbtinai 
sukurtų nanomedžiagų toksikologinių 
duomenų, ir gali prireikti padaryti esamų 
toksiškumo bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Todėl, siekdama geriau 
įvertinti maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, Komisija skubiai 
surengs bandymų be gyvūnų metodus, 
kuriais būtų atsižvelgta į specialias 
dirbtinai sukurtų nanomedžiagų 
charakteristikas;

__________________ __________________
21 EMST leidinys (2011 m.); 9(5):2140. 21 EMST leidinys (2011 m.); 9(5):2140.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas jau buvo įtrauktas į 2010 m. per antrąjį svarstymą priimtą Europos 
Parlamento poziciją. EMST pranešime sakoma: esama neaiškumų dėl DSNM identifikavimo, 
apibūdinimo ir aptikimo, kadangi nėra pakankamai tinkamų ir patvirtintų bandymo metodų, 
apimančių visas galimas DSNM taikymo sritis, aspektus ir savybes. Taip pat yra keletą 
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neaiškumų, susijusių su šiuo metu galiojančių standartinių DSNM biologinių ir toksikologinių 
bandymų metodais (DSNM – dirbtinai sukurtos nanomedžiagos).

Pakeitimas 160
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST 
2011 m. balandžio 6 d. nuomonėje21 dėl 
nanomedžiagų naudojimo ir
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų nutarė, kad yra nedaug 
informacijos apie nanomedžiagų 
toksikokinetiką ir dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų toksikologinių duomenų, ir 
gali prireikti padaryti esamų toksiškumo 
bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Siekdama geriau įvertinti 
maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, Komisija rengia 
bandymų metodus, kuriais būtų atsižvelgta 
į specialias dirbtinai sukurtų nanomedžiagų 
charakteristikas;

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST
2011 m. balandžio 6 d. nuomonėje21 dėl 
nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų nutarė, kad yra nedaug 
informacijos apie nanomedžiagų 
toksikokinetiką ir dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų toksikologinių duomenų, ir 
gali prireikti padaryti esamų toksiškumo 
bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Siekdama geriau įvertinti 
maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, Komisija rengia 
bandymų metodus, kuriais būtų atsižvelgta 
į specialias dirbtinai sukurtų nanomedžiagų 
charakteristikas. Maisto produkto ar 
maisto produkto sudedamosios dalies 
nanomedžiagų vertinimas turėtų apimti 
informaciją apie sudėtį, maistinę vertę, 
įsisavinimą, numatytą paskirtį, 
mikrobiologinių ir cheminių teršalų lygį, 
tyrimus dėl galimo toksinio, maistinio ir 
alerginio poveikio, taip pat informaciją 
apie maisto produkto ar maisto produkto 
sudedamosios dalies gamybos procesą. Be 
to, atliekant mokslinį saugos vertinimą, 
reikėtų atsižvelgti į vartotojams rūpimus 
klausimus ir etinius klausimus;

__________________ __________________
21 EMST leidinys (2011 m.); 9(5):2140. 21 EMST leidinys (2011 m.); 9(5):2140.
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Or. en

Pakeitimas 161
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST 
2011 m. balandžio 6 d. nuomonėje21 dėl 
nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų nutarė, kad yra nedaug 
informacijos apie nanomedžiagų 
toksikokinetiką ir dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų toksikologinių duomenų, ir 
gali prireikti padaryti esamų toksiškumo 
bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Siekdama geriau įvertinti 
maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, Komisija rengia 
bandymų metodus, kuriais būtų atsižvelgta 
į specialias dirbtinai sukurtų nanomedžiagų 
charakteristikas;

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST 
2011 m. balandžio 6 d. nuomonėje21 dėl 
nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų nutarė, kad yra nedaug 
informacijos apie nanomedžiagų 
toksikokinetiką ir dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų toksikologinių duomenų, ir 
gali prireikti padaryti esamų toksiškumo 
bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Siekdama geriau įvertinti 
maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, Komisija rengia 
bandymų metodus, kuriuos taikant būtų 
atsižvelgta į specialias dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų charakteristikas. Kadangi 
šiuo metu nėra patikimų metodų, kuriuos 
taikant būtų galima nustatyti toksinį 
poveikį ar atlikti matavimus, būtina 
laikytis atsargumo principo ir kiek 
įmanoma sumažinti žmogaus sąlytį su 
nanomedžiagomis;

__________________ __________________
21 EMST leidinys (2011 m.); 9(5):2140. 21 EMST leidinys (2011 m.); 9(5):2140.

Or. it
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Pakeitimas 162
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) norint apsaugoti žmonių sveikatą, 
reikėtų uždrausti nanotechnologijų 
naudojimą maisto gamyboje tol, kol nebus 
patvirtinta, kad galima naudoti tinkamus 
nanomedžiagų bandymų metodus ir 
remiantis šiais bandymais atlikti tinkamus 
saugos vertinimus;

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga grąžinti šį pakeitimą, kuris buvo įtrauktas į per antrąjį svarstymą priimtą Europos 
Parlamento poziciją, nes iki šiol padaryta nedidelė pažanga ir EMST pripažįsta, kad yra 
neaiškumų dėl nanomedžiagų bandymų metodų.

Pakeitimas 163
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21b) skirtingai aiškinama sąvoka 
„dalelė“. Todėl turėtų būti paaiškinta, kad 
maisto produktams, sudarytiems iš 
minkštųjų nanomedžiagų, pavyzdžiui, 
micelių ar liposomų, taip pat taikoma 
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„naujų maisto produktų“ apibrėžtis;

Or. en

Pakeitimas 164
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21c) jei taikomi nanomedžiagų bandymų 
metodai, reikėtų pateikti jų tinkamumo 
nanomedžiagoms moksliniu požiūriu 
paaiškinimą ir, jei taikoma, techninio 
pritaikymo ir pakeitimo, siekiant 
atsižvelgti į specifines šių medžiagų 
charakteristikas, paaiškinimą;

Or. en

Pagrindimas

Dėl šios formuluotės jau buvo sutarta rengiant Reglamentą 528/2012 dėl biocidinių produktų 
tiekimo rinkai ir jų naudojimo (žr. II priedo 5 punktą).

Pakeitimas 165
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21d) maisto produkto pakuotėje turėtų 
būti tik į patvirtintų medžiagų sąrašą 
įrašytos nanomedžiagos, kartu nurodant, 
koks medžiagų kiekis gali patekti į tokioje 
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pakuotėje esantį maisto produktą arba ant 
jo;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šis reglamentas susijęs su nanomedžiagomis maisto produktuose, svarbu užtikrinti, 
inter alia, kad taip pat būtų atsižvelgta į nanodaleles, kurios atsitiktinai gali išsiskirti į maistą. 
Reikia skubiai imtis priemonių, nes kol kas nėra priimta jokių teisės aktų, o su bandymais 
susijusių reikalavimų arba nėra, arba taikomi netinkami bandymų metodai. Šis pakeitimas jau 
buvo įtrauktas į 2010 m. per antrąjį svarstymą priimtą Europos Parlamento poziciją.

Pakeitimas 166
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) jeigu naują maisto produktą leidžiama 
pateikti rinkai, ir jis įtraukiamas į Sąjungos 
sąrašą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai nustatyti stebėsenos po 
pateikimo rinkai reikalavimus, kad būtų 
galima stebėti leidžiamo naujo maisto
produkto naudojimą ir užtikrinti, kad jis 
būtų saugiai naudojamas, kaip nustatyta 
EMST saugos vertinime;

(22) jeigu naują maisto produktą leidžiama 
pateikti rinkai, ir jis įtraukiamas į Sąjungos 
sąrašą, reikėtų nustatyti stebėsenos po 
pateikimo rinkai reikalavimus, kad būtų 
galima stebėti leidžiamo naujo maisto 
produkto naudojimą ir užtikrinti, kad jis 
būtų saugiai naudojamas, kaip nustatyta 
EMST saugos vertinime. Bet kuriuo atveju 
maisto tvarkymo subjektai turėtų pranešti 
Komisijai bet kokią informaciją, susijusią 
su maisto produktais, kuriuos jie pateikė 
rinkai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas grindžiamas pranešimo projekto 88 ir 89 pakeitimais.
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Pakeitimas 167
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) esant tam tikroms aplinkybėms, 
siekiant paskatinti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, tikslinga apsaugoti novatorių 
indėlį renkant informaciją ir duomenis, 
kurie pateikiami siekiant pagrįsti pagal šį 
reglamentą pateiktą paraišką dėl naujo 
maisto produkto. Naujausi moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės duomenys, pateikti 
su paraiška įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą, turėtų būti apsaugoti. Tam 
tikrą laiką minėtų duomenų ir informacijos 
neturėtų naudoti vėlesnis pareiškėjas, be 
pirmesnio pareiškėjo sutikimo. Dėl vieno 
pareiškėjo pateiktų mokslinių duomenų 
apsaugos neturėtų būti kliudoma kitiems 
pareiškėjams prašyti įtraukti produktą į 
Sąjungos sąrašą remiantis jų pačių 
moksliniais duomenimis arba su pirmesnio
pareiškėjo sutikimu pateikiant nuorodą į 
apsaugotus duomenis. Tačiau pirmesniam 
pareiškėjui suteiktas bendras penkerių 
metų duomenų apsaugos laikotarpis 
neturėtų būti pratęstas dėl vėlesnių 
pareiškėjų duomenų apsaugos;

(23) esant tam tikroms aplinkybėms, 
siekiant paskatinti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, tikslinga apsaugoti novatorių 
indėlį renkant informaciją ir duomenis, 
kurie pateikiami siekiant pagrįsti pagal šį 
reglamentą pateiktą paraišką dėl naujo 
maisto produkto. Nuosavybės duomenys, 
pateikti su paraiška įtraukti naują maisto 
produktą į Sąjungos sąrašą, turėtų būti 
apsaugoti. Tam tikrą laiką minėtų duomenų 
ir informacijos neturėtų naudoti vėlesnis 
pareiškėjas, be pirmesnio pareiškėjo 
sutikimo. Dėl vieno pareiškėjo pateiktų 
mokslinių duomenų apsaugos neturėtų būti 
kliudoma kitiems pareiškėjams prašyti 
įtraukti produktą į Sąjungos sąrašą 
remiantis jų pačių moksliniais duomenimis 
arba pradinio pareiškėjo duomenimis, 
gavus pastarojo sutikimą. Tačiau 
pirmesniam pareiškėjui suteiktas bendras 
penkerių metų duomenų apsaugos 
laikotarpis neturėtų būti pratęstas dėl 
vėlesnių pareiškėjų duomenų apsaugos;

Or. fr

Pakeitimas 168
Julie Girling

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) esant tam tikroms aplinkybėms, 
siekiant paskatinti žemės ūkio ir maisto 

(23) esant tam tikroms aplinkybėms, 
siekiant paskatinti žemės ūkio ir maisto 
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pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, tikslinga apsaugoti novatorių 
indėlį renkant informaciją ir duomenis, 
kurie pateikiami siekiant pagrįsti pagal šį 
reglamentą pateiktą paraišką dėl naujo 
maisto produkto. Naujausi moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės duomenys, pateikti 
su paraiška įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą, turėtų būti apsaugoti. Tam 
tikrą laiką minėtų duomenų ir informacijos 
neturėtų naudoti vėlesnis pareiškėjas, be 
pirmesnio pareiškėjo sutikimo. Dėl vieno 
pareiškėjo pateiktų mokslinių duomenų 
apsaugos neturėtų būti kliudoma kitiems 
pareiškėjams prašyti įtraukti produktą į 
Sąjungos sąrašą remiantis jų pačių 
moksliniais duomenimis arba su pirmesnio 
pareiškėjo sutikimu pateikiant nuorodą į 
apsaugotus duomenis. Tačiau pirmesniam 
pareiškėjui suteiktas bendras penkerių
metų duomenų apsaugos laikotarpis 
neturėtų būti pratęstas dėl vėlesnių 
pareiškėjų duomenų apsaugos;

pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, tikslinga apsaugoti novatorių 
indėlį renkant informaciją ir duomenis, 
kurie pateikiami siekiant pagrįsti pagal šį 
reglamentą pateiktą paraišką dėl naujo 
maisto produkto. Naujausi moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės duomenys, pateikti 
su paraiška įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą, turėtų būti apsaugoti. Tam 
tikrą laiką minėtų duomenų ir informacijos 
neturėtų naudoti vėlesnis pareiškėjas, be 
pirmesnio pareiškėjo sutikimo. Dėl vieno 
pareiškėjo pateiktų mokslinių duomenų 
apsaugos neturėtų būti kliudoma kitiems 
pareiškėjams prašyti įtraukti produktą į 
Sąjungos sąrašą remiantis jų pačių 
moksliniais duomenimis arba su pirmesnio 
pareiškėjo sutikimu pateikiant nuorodą į 
apsaugotus duomenis. Tačiau pirmesniam 
pareiškėjui suteiktas bendras dešimties
metų duomenų apsaugos laikotarpis 
neturėtų būti pratęstas dėl vėlesnių 
pareiškėjų duomenų apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 169
Biljana Borzan

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) Komisija turėtų pateikti preliminarų 
paraiškų sąrašą su bendra informacija, 
tuo pačiu užtikrinant paraiškų 
konfidencialumą. Šiuo sąrašu turėtų būti 
užtikrinta, kad nebūtų iš eilės pateiktos 
tapačios paraiškos ar paraiškų kopijos ir 
taip sumažinta administracinė našta tiek 
potencialiam pareiškėjui, tiek Sąjunga;

Or. en
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Pakeitimas 170
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) naujiems maisto produktams taikomi 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams nustatyti 
bendrieji ir kiti susiję Sąjungos maisto 
srities teisės aktuose nustatyti ženklinimo 
reikalavimai. Tam tikrais atvejais, siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai turėtų pakankamai 
informacijos apie naujo maisto produkto 
pobūdį, gali prireikti pateikti papildomą 
ženklinimo informaciją, visų pirma 
susijusią su maisto produkto aprašymu, jo 
šaltiniu arba naudojimo sąlygomis;

(24) naujiems maisto produktams taikomi 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams nustatyti 
bendrieji ir kiti susiję Sąjungos maisto 
srities teisės aktuose nustatyti ženklinimo 
reikalavimai. Tam tikrais atvejais, siekiant 
užtikrinti, kad vartotojai turėtų pakankamai 
informacijos apie naujo maisto produkto 
pobūdį, gali prireikti pateikti papildomą 
ženklinimo informaciją, visų pirma 
susijusią su maisto produkto aprašymu, jo 
šaltiniu arba naudojimo sąlygomis. Norint, 
kad vartotojai galėtų priimti sprendimus, 
remdamiesi informacija, etiketėje taip pat 
turėtų būti nurodomos medžiagos, 
keliančios susirūpinimą dėl etinių 
priežasčių, kaip numatyta šiuo metu 
galiojančiame Reglamente (EB) 
Nr. 258/97;

Or. en

Pakeitimas 171
Dita Charanzová

Pasiūlymas dėl reglamento
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24a) naujiems maisto produktams 
taikomi Sąjungos teisės aktuose dėl 
žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maisto 
produktais, visų pirma Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1935/20041 a, numatyti reikalavimai ir 
pagal juos priimtos konkrečios 
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priemonės;

__________________
1 a Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 dėl 
žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, ir panaikinantis Direktyvas 
80/590/EEB ir 89/109/EEB (OL L 338, 
2004 11 13, p. 4).

Or. en

Pagrindimas

Ši konstatuojamoji dalis skirta informuoti ir dar kartą patvirtinti, kad naujiems maisto 
produktams ir trečiųjų šalių maisto produktams taikomi ne tik ES ženklinimo reikalavimai, bet 
ir ES reikalavimai dėl pakuočių. Nauja konstatuojamąja dalimi nesukuriama šio reglamento 
nauja teisinė prievolė.

Pakeitimas 172
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
24 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24b) 2010 m. per antrąjį svarstymą dėl 
naujų maisto produktų dokumentų 
Europos Parlamentas labai didele balsų 
dauguma paragino, kad būtų uždrausta 
pateikti rinkai iš klonuotų gyvūnų ir jų 
palikuonių pagamintus maisto produktus. 
Po to, kai 2011 m. kovo mėn. taikinimo 
procedūra dėl naujų maisto produktų 
žlugo, Komisija įsipareigojo pateikti 
konkretų pasiūlymą dėl klonuotų gyvūnų 
ir jų palikuonių, atsižvelgdama į Tarybos 
ir Europos Parlamento poziciją. Tačiau 
2013 m. gruodžio mėn. pateiktuose 
pasiūlymuose dėl klonavimo ir iš klonuotų 
gyvūnų pagamintų maisto produktų 
nenumatyta jokių priemonių dėl klonuotų 
gyvūnų palikuonių – netgi nepasiūlyta 
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priemonių dėl vartotojų informavimo. Be 
to, Europos Parlamentui nesuteikiama 
galimybė naudotis savo, kaip vienos iš 
teisėkūros institucijų, teisėmis. Todėl 
tikslinga Komisijai pasinaudoti galimybe, 
susijusia su kolegijos paskyrimu, atsiimti 
2013 m. pasiūlymus ir pagal įprastą 
teisėkūros procedūrą pateikti naujus 
pasiūlymus, kad būtų atsižvelgta į 
Europos Parlamento reikalavimus;

Or. en

Pagrindimas

Nepaisant visų Komisijos pažadų, pasiūlyme dėl iš klonuotų gyvūnų pagamintų maisto 
produktų neatsižvelgiama į Parlamento reikalavimus ir nepateikiama jokių priemonių dėl 
klonuotų gyvūnų palikuonių. Tai yra didžiulis pralaimėjimas palyginti su 2011 m. kovo mėn., 
kai visos institucijos susitarė bent dėl šviežios jautienos ženklinimo, ir akibrokštas 
Parlamento nariams, kurie labai didele balsu dauguma paragino uždrausti iš klonuotų 
gyvūnų ir jų palikuonių pagamintus maisto produktus. Be to, teisiniu priemonės pagrindu 
nesudaromos galimybės bendrai priimti sprendimą, taigi, iš Parlamento būtų atimti jo, kaip 
vienos iš teisėkūros institucijų, įgaliojimai.

Pakeitimas 173
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) norint sudaryti sąlygas keisti 
Sąjungos sąrašą, kai naujus maisto 
produktus leidžiama pateikti rinkai, 
Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų 
būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo. Itin svarbu, 
kad atlikdama parengiamąjį darbą 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat 
ir su ekspertais. Atlikdama su 
deleguotaisiais aktais susijusį 
parengiamąjį darbą ir rengdama jų 
tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
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laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 174
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad 
būtų atnaujinamas Sąjungos sąrašas 
įtraukiant į jį tradicinius trečiųjų šalių 
maisto produktus nesant pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 175
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad būtų 
atnaujinamas Sąjungos sąrašas įtraukiant į 
jį tradicinius trečiųjų šalių maisto 
produktus nesant pagrįstų prieštaravimų 
dėl saugos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai;

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad būtų 
atnaujinamas Sąjungos sąrašas įtraukiant į 
jį tradicinius trečiųjų šalių maisto 
produktus nesant pagrįstų prieštaravimų 
dėl saugos, Komisijai pagal SESV 290 
straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai
priimti deleguotuosius aktus;

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi šios priemonės yra visuotinai taikomos ir skirtos neesminėms šio reglamento 
nuostatoms papildyti ar iš dalies pakeisti, Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus sąrašui atnaujinti.

Pakeitimas 176
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad būtų 
atnaujinamas Sąjungos sąrašas įtraukiant į 
jį tradicinius trečiųjų šalių maisto 
produktus nesant pagrįstų prieštaravimų 
dėl saugos, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgyvendinimo įgaliojimai;

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad būtų 
atnaujinamas Sąjungos sąrašas įtraukiant į 
jį tradicinius trečiųjų šalių maisto 
produktus nesant prieštaravimų dėl saugos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo
įgaliojimai;

Or. it

Pakeitimas 177
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad 
būtų atnaujinamas Sąjungos sąrašas 
įtraukiant į jį tradicinius trečiųjų šalių 
maisto produktus nesant pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

(27) prie šio reglamento pridedamas 
pradinis Sąjungos trečiųjų šalių tradicinių
maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas 
atnaujinamas deleguotaisiais aktais;

Or. en
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Pakeitimas 178
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad 
būtų atnaujinamas Sąjungos sąrašas 
įtraukiant į jį tradicinius trečiųjų šalių 
maisto produktus nesant pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai;

(27) kad būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas įtraukiant į jį tradicinius trečiųjų 
šalių maisto produktus nesant pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos, Komisijai pagal 
26 a straipsnį turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus;

Or. en

Pagrindimas

Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius 
aktus dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo.

Pakeitimas 179
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
naujų maisto produktų apibrėžtimi, 
konsultacijų dėl naujo maisto produkto 
statuso nustatymo procesu, kitokio 
pobūdžio Sąjungos sąrašo atnaujinimu, 
paraiškų įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą bei pranešimų projektų 
rengimu ir teikimu, paraiškų arba 
pranešimų galiojimo tikrinimo tvarka, 
konfidencialumu ir pereinamojo 
laikotarpio nuostatomis, turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 182/201122;

Išbraukta.
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__________________
22 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).

Or. fr

Pakeitimas 180
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
naujų maisto produktų apibrėžtimi,
konsultacijų dėl naujo maisto produkto 
statuso nustatymo procesu, kitokio 
pobūdžio Sąjungos sąrašo atnaujinimu,
paraiškų įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą bei pranešimų projektų 
rengimu ir teikimu, paraiškų arba 
pranešimų galiojimo tikrinimo tvarka,
konfidencialumu ir pereinamojo 
laikotarpio nuostatomis, turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
182/201122;

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
naujų maisto produktų apibrėžtimi, 
paraiškų įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą bei pranešimų projektų 
rengimu ir teikimu, paraiškų arba 
pranešimų galiojimo tikrinimo tvarka, 
turėtų būti vykdomi vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 182/201122;

__________________ __________________
22 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 

22 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 
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(OL L 55, 2011 2 28, p. 13). (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

Or. en

Pakeitimas 181
Nicola Caputo

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su
naujų maisto produktų apibrėžtimi,
konsultacijų dėl naujo maisto produkto 
statuso nustatymo procesu, kitokio 
pobūdžio Sąjungos sąrašo atnaujinimu,
paraiškų įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą bei pranešimų projektų 
rengimu ir teikimu, paraiškų arba 
pranešimų galiojimo tikrinimo tvarka,
konfidencialumu ir pereinamojo 
laikotarpio nuostatomis, turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
182/201122;

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
konsultacijų dėl naujo maisto produkto 
statuso nustatymo procesu, paraiškų 
įtraukti naują maisto produktą į Sąjungos 
sąrašą bei pranešimų projektų rengimu ir 
teikimu, paraiškų arba pranešimų galiojimo 
tikrinimo tvarka ir konfidencialumu, turėtų 
būti vykdomi vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 
Nr. 182/201122;

__________________ __________________
22 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).

22 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).

Or. en

Pakeitimas 182
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su
naujų maisto produktų apibrėžtimi, 
konsultacijų dėl naujo maisto produkto 
statuso nustatymo procesu, kitokio 
pobūdžio Sąjungos sąrašo atnaujinimu,
paraiškų įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą bei pranešimų projektų 
rengimu ir teikimu, paraiškų arba 
pranešimų galiojimo tikrinimo tvarka,
konfidencialumu ir pereinamojo 
laikotarpio nuostatomis, turėtų būti 
vykdomi vadovaujantis Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 
182/201122;

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
paraiškų įtraukti naują maisto produktą į 
Sąjungos sąrašą bei pranešimų projektų 
rengimu ir teikimu, paraiškų arba 
pranešimų galiojimo tikrinimo tvarka ir
konfidencialumu, turėtų būti vykdomi 
vadovaujantis Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/201122;

__________________ __________________
22 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).

22 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).

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl taikymo srities yra labai svarbus siekiant įgyvendinti šį reglamentą, todėl jis 
neturėtų būti priimtas įgyvendinimo aktu.

Pakeitimas 183
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28a) Komisijai pagal SESV 290 straipsnį 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus dėl leidimų 
naujiems maisto produktams ir 
tradiciniams trečiųjų šalių maisto 
produktams suteikimo, Sąjungos sąrašo 
atnaujinimo ir konsultacijų dėl naujo 
maisto produkto statuso nustatymo 
procesu. Itin svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pakeitimas 184
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
28 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28b) siekiant papildyti ar iš dalies 
pakeisti tam tikras šio reglamento 
nuostatas, Komisijai pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 
turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti 
aktus dėl naujų maisto produktų 
apibrėžties, leidimų naujiems maisto 
produktams ir tradiciniams trečiųjų šalių 
maisto produktams suteikimo, Sąjungos 
sąrašo sudarymo ir atnaujinimo ir 
pereinamojo laikotarpio priemonių 
priėmimo. Itin svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais. 
Atlikdama su deleguotaisiais aktais 
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susijusį parengiamąjį darbą ir rengdama 
jų tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 
laiku ir tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai;

Or. en

Pagrindimas

Sprendimas dėl taikymo srities yra labai svarbus siekiant įgyvendinti šį reglamentą, todėl jis 
neturėtų būti priimtas įgyvendinimo aktu. Komisijai pagal SESV 290 straipsnį turėtų būti 
suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo.

Pakeitimas 185
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu
Lynn Boylan
GUE/NGL frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
28 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28c) 2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių[1], 
nustatomos bendros taisyklės dėl 
oficialios kontrolės, kuri atliekama 
siekiant įvertinti, ar laikomasi maistą 
reglamentuojančių teisės aktų. Todėl 
siekiant užtikrinti, kad laikomasi šiuo 
metu galiojančio reglamento nuostatų, 
valstybės narės turi atlikti oficialią 
kontrolę, vadovaudamosi Reglamento 
(EB) Nr. 882/2004 nuostatomis;

Or. en
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([1]                  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta redakcija (OL L 191, 2004 5 28, p. 1). 
Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 

(OL L 363, 2006 12 20, p. 1).)

Pagrindimas

Konkreti nuoroda į reglamentą dėl oficialios kontrolės buvo įtraukta į 2008 m. Komisijos 
pasiūlymą ir tikslinga šią nuorodą palikti.

Pakeitimas 186
Sylvie Goddyn, Mireille D'Ornano, Jean-François Jalkh

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 
maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 
taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos bei vartotojų interesų 
apsaugą.

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 
maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 
taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių, gyvūnų sveikatos bei vartotojų 
interesų apsaugą. Todėl toliau nurodomos 
nuostatos turėtų būti taikomos žmonių 
mitybai ir gyvūnų (nesvarbu, ūkinių 
gyvūnų ar gyvūnų augintinių) šėrimui 
skirtiems produktams;

Or. fr

Pakeitimas 187
Marit Paulsen, Fredrick Federley, Ulrike Müller, Catherine Bearder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 
maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 
taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos bei vartotojų interesų 
apsaugą.

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 
maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 
taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos, aplinkos bei vartotojų 
interesų apsaugą.
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Or. en

Pakeitimas 188
Michèle Rivasi, José Bové, Younous Omarjee

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 
maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 
taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos bei vartotojų interesų 
apsaugą.

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 
maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 
taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą 
vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos bei vartotojų interesų 
apsaugą, taip pat uždrausti pateikti rinkai 
maisto produktus, kuriuose panaudotos 
nanomedžiagos.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo metu dar nėra jokio patikimo ir mokslininkų bendruomenės pripažįstamo metodo, kuriuo 
remiantis būtų galima įvertinti nanotechnologijų poveikį sveikatai ir aplinkai trumpuoju, 
vidutinės trukmės ar ilguoju laikotarpiu.

Pakeitimas 189
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Šio reglamento tikslas – užtikrinti 
aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų 
interesų apsaugą ir kartu veiksmingą 
vidaus rinkos veikimą.

Or. en
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Pakeitimas 190
Bart Staes
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Šio reglamento tikslas – užtikrinti 
aukšto lygio vartotojų interesų ir aplinkos 
apsaugą ir gyvūnų gerovę ir kartu 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu kartu pateikiami pranešimo projekto pakeitimas Nr. 28 ir 2010 m. per antrąjį 
svarstymą priimtas Europos Parlamento pakeitimas.

Pakeitimas 191
Eleonora Evi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) genetiškai modifikuotiems maisto 
produktams, kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003;

a) genetiškai modifikuotiems maisto 
produktams, kuriems taikomas 
Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 ir 
Direktyva 18/2001/EB;

Or. it

Pakeitimas 192
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalies c punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) maisto produktams, kuriems taikoma 
Tarybos direktyva Nr. XXX/XX/ES dėl 
[dėl maisto produktų, pagamintų iš 
gyvūnų klonų, pateikimo rinkai].

Išbraukta.

Or. en


