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* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento pakeitimai, išdėstomi dviejuose stulpeliuose

Išbrauktos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu kairiajame stulpelyje. 
Pakeitimai žymimi pusjuodžiu kursyvu abiejuose stulpeliuose. Naujas 
tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu dešiniajame stulpelyje.

Kiekvieno pakeitimo antraštės pirmoje ir antroje eilutėse nurodoma 
atitinkama svarstomo teisės akto projekto dalis. Jei pakeitimas susijęs su 
esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, antraštėje 
pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai nurodomas esamas 
teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis.

Parlamento pakeitimai, pateikiami konsoliduoto teksto forma

Naujos teksto dalys žymimos pusjuodžiu kursyvu. Išbrauktos teksto dalys 
nurodomos simboliu „▌“ arba perbraukiamos. Pakeistos teksto dalys 
nurodomos naują tekstą pažymint pusjuodžiu kursyvu, o ankstesnį 
nereikalingą tekstą išbraukiant arba perbraukiant.
Nežymimi tik grynai techninio pobūdžio pakeitimai, kuriuos daro tarnybos, 
siekdamos parengti galutinį tekstą.



PR\1036384LT.doc 3/65 PE537.480v02-00

LT

TURINYS

Psl.

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS........................5

AIŠKINAMOJI DALIS........................................................................................................62



PE537.480v02-00 4/65 PR\1036384LT.doc

LT



PR\1036384LT.doc 5/65 PE537.480v02-00

LT

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto 
produktų
(COM(2013) 0894 – C7-0487/2013 – 2013/0435(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2013) 0894),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 
straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0487/2013),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2014 m. balandžio 
30 d. nuomonę,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
ir į Tarptautinės prekybos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomones (A8-0000/2014),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina 
pasiūlymą keisti iš esmės arba pakeisti jo tekstą nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

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

(1) laisvas saugių ir visaverčių maisto 
produktų judėjimas yra esminis vidaus 
rinkos aspektas, turintis didelės reikšmės 
gyventojų sveikatai ir gerovei bei jų 
socialiniams ir ekonominiams interesams. 
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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; 

Nacionalinių įstatymų, susijusių su naujų 
maisto produktų saugos vertinimu ir 
leidimų suteikimu, skirtumai gali trukdyti 
tokių maisto produktų laisvam judėjimui ir 
sukurti teisinį neapibrėžtumą bei
nesąžiningos konkurencijos sąlygas; 

Or. en

Pakeitimas 2

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 ir aplinkos apsauga bei 
veiksmingas vidaus rinkos veikimas;

Or. en

Pakeitimas 3

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 

(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 bei 
technologijų pažangą. Reglamentai (EB) 
Nr. 258/97 ir (EB) Nr. 1852/2001 turėtų 
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turėtų būti panaikinti, o Reglamentas (EB) 
Nr. 258/97 turėtų būti pakeistas šiuo 
reglamentu;

būti panaikinti ir pakeisti 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. en

Pakeitimas 4

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. 1829/20010, 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 

(4) šis reglamentas neturėtų būti taikomas 
technologinės paskirties arba genetiškai 
modifikuotiems maisto produktams, 
kuriems 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, maisto 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, maisto kvapiosioms 
medžiagoms, kurioms taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
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tirpikliams, kuriems taikoma Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2009/32/EB14;

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).

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. en

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
5 konstatuojamoji dalis
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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 pateikiant nuorodą į Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 178/200215 2 straipsnyje pateiktą 
bendrą maisto apibrėžtį. Prieš pradedant 
taikyti šį reglamentą Komisija 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

Pakeitimas 6

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 

(6) siekiant užtikrinti Reglamente (EB) 
Nr. 258/97 nustatytų taisyklių tęstinumą, 
vienas iš kriterijų, kuriais remiantis maisto 
produktas laikomas nauju, ir toliau turėtų 
būti tas, kad žmonėms skirti maisto 
produktai neturi būti plačiai naudoti 
Sąjungoje iki Reglamento (EB) Nr. 258/97 
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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;

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 7

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 
šiame reglamente turėtų būti patikslinta, 
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;

____________________ ____________________
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).
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Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis

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) jei vitaminai, mineralinės medžiagos ir 
kitos medžiagos, numatytos naudoti maisto 
papilduose pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 2002/46/EB17 ir 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1925/200618 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, kuriems taikomas Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 609/201319, atitinka šiame reglamente 
nustatytą naujo maisto produkto apibrėžtį, 
jos taip pat turėtų būti įvertintos 
vadovaujantis šio reglamento nuostatomis;

____________________ ____________________
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) 

19 2013 m. birželio 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
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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 
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).

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 
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. en

Pakeitimas 9

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 
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;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

9 konstatuojamoji dalis nereikalinga, nes pagrindinės jos nuostatos įtrauktos į 7 ir 8 
konstatuojamąsias dalis.
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Pakeitimas 10

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) iki 1997 m. gegužės 15 d. tik kaip 
maisto papildą arba maisto papildo 
sudėtinę dalį naudotą maisto produktą,
kaip apibrėžta Direktyvoje 2002/46/EB,
turėtų būti leidžiama teikti Sąjungos rinkai 
po tos datos ta pačia paskirtimi, nes jis 
neturėtų būti laikomas 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;

Or. en

Pakeitimas 11

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 

(11) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.
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įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

Or. en

Pakeitimas 12

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) 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;

Or. en

Pakeitimas 13

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 

(13) maisto produktai, pagaminti tik iš 
maisto sudedamųjų dalių, kurioms 
netaikomas šis reglamentas, visų pirma 
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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;

pakeičiant maisto sudedamąsias dalis arba
jų kiekį, neturėtų būti laikomi naujais 
maisto produktais. Tačiau dėl modifikuotų 
maisto sudedamųjų dalių, kurios dar
nebuvo plačiai naudojamos žmonių maistui 
Sąjungoje, maisto produktui vis tiek turėtų 
būti taikomas šis reglamentas;

Or. en

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/83/EB20 turėtų būti taikoma 
tais atvejais, kai produktui, atsižvelgiant į 
visas jo charakteristikas, gali būti taikoma 
ir tos direktyvos 1 straipsnio 2 dalyje
nustatyta „vaisto“ apibrėžtis, ir šiame 
reglamente nurodytas produkto terminas. 
Šiuo atžvilgiu, jei valstybė narė pagal 
Direktyvą 2001/83/EB nustato, kad maisto 
produktas yra vaistas, ji gali apriboti tokio 
produkto pateikimą rinkai pagal Sąjungos 
teisę. Be to, vaistams netaikoma 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 
straipsnyje nustatyta maisto apibrėžtis, 
todėl jiems neturėtų būti taikomas šis 
reglamentas;

(14) Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2001/83/EB20 turėtų būti taikoma 
tais atvejais, kai produktui, atsižvelgiant į 
visas jo charakteristikas, gali būti taikoma 
ir toje direktyvoje nustatyta „vaisto“ 
apibrėžtis, ir šiame reglamente nurodytas 
produkto terminas. Šiuo atžvilgiu, jei 
valstybė narė pagal Direktyvą 2001/83/EB 
nustato, kad maisto produktas yra vaistas, 
ji gali apriboti tokio produkto pateikimą 
rinkai pagal Sąjungos teisę. Be to, vaistams 
netaikoma Reglamente (EB) Nr. 178/2002 
nustatyta maisto apibrėžtis, todėl jiems 
neturėtų būti taikomas šis reglamentas;

____________________ ____________________
20 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus 
(OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

20 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus 
(OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

Or. en
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) siekiant užtikrinti sklandų paraiškų 
tvarkymą, Komisija ir Europos maisto 
saugos tarnyba (toliau – EMST) turėtų 
laikytis tam tikrų terminų. Tačiau 
sudėtingais atvejais Komisija ir EMST 
prireikus turėtų turėti teisę tuos terminus 
pratęsti;

Or. en

Pakeitimas 16

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 

(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 ir Komisija. Jei
informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nėra arba jos nepakanka, 
turėtų būti nustatyta paprasta ir skaidri 
tokios informacijos rinkimo tvarka, 
įtraukiant Komisiją, valstybes nares ir 
maisto tvarkymo subjektus. Komisijai 
turėtų būti suteikti įgyvendinimo 
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įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 
konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus;

įgaliojimai nustatyti tokio konsultacijų 
proceso procedūrinius veiksmus;

Or. en

Pakeitimas 17

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 maistingumo atžvilgiu 
jis būtų gerokai mažiau naudingas 
vartotojui;

Or. en

Pakeitimas 18

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 

(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,
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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; 

kuriuos leidžiama pateikti rinkai arba apie 
kuriuos pranešta pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97, sąrašą, taip pat nustatyti 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. Šis 
sąrašas turėtų būti skaidrus, lengvai 
prieinamas ir nuolat atnaujinamas;

Or. en

Pakeitimas 19

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. 
Pareiškėjai turėtų turėti galimybę
pasirinkti 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;

Or. en
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Pakeitimas 20

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 nustatyti dėl naujų 
maisto produktų saugai kylančios rizikos 
vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti 
suderintą mokslinį naujų maisto produktų 
vertinimą, tokį vertinimą turėtų atlikti 
EMST, kurios vertinimais turėtų būti 
vadovaujamasi, kai nuomonės dėl maisto 
saugos išsiskiria;

Or. en

Pakeitimas 21

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, 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. Tačiau šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi tik 
tinkamai pagrįstais atvejais ir jie neturėtų 
tapti nuolatine praktika;

Or. en
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Pakeitimas 22

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 tyrimus ir plėtrą, tarp jų – ir 
inovacijas, tikslinga apsaugoti pareiškėjų
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 
pradinio pareiškėjo sutikimo. Dėl 
pareiškėjo pateiktų mokslinių duomenų 
apsaugos neturėtų būti kliudoma kitiems 
pareiškėjams prašyti įtraukti produktą į 
Sąjungos sąrašą remiantis jų pačių 
moksliniais duomenimis arba su pradinio
pareiškėjo sutikimu pateikiant nuorodą į 
apsaugotus duomenis. Tačiau pradiniam
pareiškėjui suteiktas bendras penkerių 
metų duomenų apsaugos laikotarpis 
neturėtų būti pratęstas dėl vėlesnių 
pareiškėjų duomenų apsaugos;

Or. en

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23a) pareiškėjai dažnai bendradarbiauja 
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su mokslininkais, kurie savo darbo 
rezultatus skelbia moksliniuose 
žurnaluose. Siekiant skatinti pareiškėjų ir 
mokslininkų bendradarbiavimą, būtina 
užtikrinti, kad duomenys būtų apsaugomi 
neatsižvelgiant į tai, ar jie paskelbti 
moksliname žurnale;

Or. en

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
23 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23b) jei pareiškėjas prašo apsaugoti to 
paties maisto produkto duomenis ir pagal 
šį reglamentą, ir pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1924/2006, Komisija turėtų stengtis 
suderinti abiejų leidimo suteikimo 
procedūrų laiką, kad duomenų apsaugos 
laikotarpiai sutaptų. Jei dėl to būtina 
atidėti vieną iš šių procedūrų, su 
pareiškėju turėtų būti pasikonsultuojama 
iš anksto;

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) paraiškų, kurios buvo pateiktos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 258/97 prieš 
pradedant taikyti šį reglamentą, rizikos 
vertinimas ir leidimų suteikimo procedūros 
turėtų būti užbaigtos pagal šį reglamentą. 

(25) paraiškų, kurios buvo pateiktos pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 258/97 prieš 
pradedant taikyti šį reglamentą, rizikos 
vertinimas ir leidimų suteikimo procedūros 
turėtų būti užbaigtos pagal šį reglamentą. 
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Be to, siekiant paaiškinti šiame reglamente 
nustatytą naujo maisto produkto apibrėžtį ir 
padidinti teisinį tikrumą, maisto produktą, 
kuris buvo teisėtai pateiktas rinkai iki šio 
reglamento taikymo datos, reikėtų leisti ir 
toliau tiekti rinkai, kol nebus užbaigtos 
rizikos vertinimo ir leidimo suteikimo 
procedūros. Todėl, siekiant užtikrinti 
sklandų perėjimą prie šio reglamento 
taisyklių, reikėtų nustatyti pereinamojo 
laikotarpio taisykles;

Be to, siekiant paaiškinti šiame reglamente 
nustatytą naujo maisto produkto apibrėžtį ir 
padidinti teisinį tikrumą, maisto produktą, 
kuris buvo teisėtai pateiktas rinkai iki šio 
reglamento taikymo datos, reikėtų leisti ir 
toliau tiekti rinkai, kol nebus užbaigtos 
rizikos vertinimo ir leidimo suteikimo 
procedūros. Todėl, siekiant užtikrinti 
sklandų perėjimą prie šio reglamento 
taisyklių, reikėtų nustatyti pereinamojo 
laikotarpio nuostatas;

Or. en

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio antraštė 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dalykas ir taikymo sritis Dalykas, tikslas ir taikymo sritis

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai apibrėžti šio reglamento tikslą.

Pakeitimas 27

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.
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Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai apibrėžti šio reglamento tikslą.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu aiškiai apibrėžti šio reglamento tikslą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) naujas maisto produktas – bet kuris
maisto produktas, kuris Sąjungoje nebuvo 
plačiai vartotas žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d., neatsižvelgiant į įvairių 
valstybių narių įstojimo į Sąjungą datą, 
visų pirma įskaitant:

a) naujas maisto produktas – bet koks
maisto produktas, kuris Sąjungoje nebuvo 
plačiai vartotas žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d., neatsižvelgiant į įvairių 
valstybių narių įstojimo į Sąjungą datą, ir 
kuris priskiriamas bent vienai iš šių 
kategorijų:

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas ne visiems, o tik apibrėžtų kategorijų 
maisto produktams, taip pat teisinio tikrumo sumetimais būtina pakartotinai nustatyti ir 
atgaivinti naujų maisto produktų apibrėžties kategorijas. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto - i papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-i) maisto produktai, turintys naują arba 
sąmoningai pakeistą pirminę molekulinę 
struktūrą;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti pritaikytas prie technologijų pažangos ir į ES rinką patenkančių 
naujų rūšių maisto produktų.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto -i a papunktis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ia) maisto produktai, sudaryti ar 
pagaminti iš mikroorganizmų, grybų arba 
dumblių, arba kuriuose yra 
mikroorganizmų, grybų arba dumblių;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti pritaikytas prie technologijų pažangos ir į ES rinką patenkančių 
naujų rūšių maisto produktų.
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Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto - i b papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-ib) maisto produktai, kuriuose yra, kurie 
sudaryti ar pagaminti iš augalų ar gyvūnų 
elementų, išskyrus augalus ar gyvūnus, 
kurie gaunami tradiciniais dauginimo ar 
auginimo būdais, ir apie kurių saugų 
naudojimą Sąjungos rinkoje seniai 
žinoma, jeigu dėl tokios praktikos iš esmės 
nepasikeičia maisto produktų sudėtis ar 
struktūra ir tai neturi įtakos jų maistinei 
vertei, įsisavinimui ar nepageidaujamų 
medžiagų kiekiui;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti pritaikytas prie technologijų pažangos ir į ES rinką patenkančių 
naujų rūšių maisto produktų.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) maisto produktus, pagamintus naudojant 
naują, iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje 
nenaudotą maisto gamybos procesą, dėl 
kurio iš esmės pasikeičia maisto produktų 
sudėtis ar struktūra ir tai turi įtakos jų 
maistinei vertei, įsisavinimui ar 
nepageidaujamų medžiagų kiekiui;

i) maisto produktus, pagamintus naudojant 
naują, iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje 
nenaudotą maisto gamybos procesą, dėl 
kurio gali iš esmės pasikeisti maisto 
produktų sudėtis ar struktūra ir tai turi 
įtakos jų maistinei vertei, įsisavinimui ar 
nepageidaujamų medžiagų kiekiui;

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio 3 a įtrauka (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– pavieniams vitaminams, mineralams ir 
kitoms medžiagoms, naudojamiems pagal 
Direktyvą 2002/46/EB, Reglamentą (EB) 
Nr. 1925/2006 arba Reglamentą (ES) Nr. 
609/2013, arba jų mišiniams gaminti buvo 
naudojamas naujas šaltinis arba pradinė 
medžiaga;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti pritaikytas prie technologijų pažangos ir į ES rinką patenkančių 
naujų rūšių maisto produktų.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) tradicinis trečiosios šalies maisto 
produktas – naujas maisto produktas 
(išskyrus a punkto i–iii papunkčiuose 
nurodytus maisto produktus), gautas 
pirminės gamybos metu ir ilgai saugiai 
naudojamas trečiojoje šalyje; 

tradicinis trečiosios šalies maisto produktas 
– naujas maisto produktas (išskyrus a 
punkto -i–iii papunkčiuose nurodytus 
maisto produktus), gautas pirminės 
gamybos metu ir ilgai saugiai naudojamas 
trečiojoje šalyje;

Or. en



PR\1036384LT.doc 27/65 PE537.480v02-00

LT

Pagrindimas

Naują arba pakeistą molekulinę struktūrą turintys maisto produktai negali būti tradiciniai 
trečiųjų šalių maisto produktai.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) ilgas saugus maisto produkto 
naudojimas trečiojoje šalyje – faktas, kad 
aptariamo maisto produkto sauga 
patvirtinta sudėtiniais duomenimis ir 
patirtimi, pagrįsta tuo, kad didelė trečiosios 
šalies gyventojų dalis jį nuolat naudojo 
įprastame maisto racione bent 25 metus iki 
13 straipsnyje nurodyto pranešimo;

c) Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kaba nekeičiamas.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo įgaliojimas, susijęs su 2 
straipsnio 2 dalies a punkte pateikta naujo 
maisto produkto apibrėžtimi

Išbraukta.

Siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento 
įgyvendinimą, Komisija priimdama 
įgyvendinimo aktus gali nuspręsti, ar tam 
tikram maisto produktui taikoma 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta 
naujo maisto produkto apibrėžtis.
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Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Šis straipsnis labiau suderinamas su 4 straipsniu, todėl buvo atitinkamai perkeltas. 

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu maisto tvarkymo subjektai nėra 
tikri, ar maisto produktams, kuriuos jie 
ketina pateikti rinkai Sąjungoje, taikomas 
šis reglamentas, jie konsultuojasi su 
valstybe nare. Tokiu atveju maisto 
tvarkymo subjektai valstybei narei 
paprašius pateikia reikiamą informaciją, 
kad ši galėtų nustatyti, kokiu mastu 
aptariamas maisto produktas Sąjungoje 
buvo vartojamas žmonių maistui iki 1997 
m. gegužės 15 d.

2. Jei maisto tvarkymo subjektai nėra tikri, 
ar maisto produktams, kuriuos jie ketina 
pateikti rinkai Sąjungoje, taikomas šis 
reglamentas, jie konsultuojasi su valstybe 
nare. Maisto tvarkymo subjektai valstybei 
narei paprašius pateikia reikiamą 
informaciją, kad ši galėtų nustatyti, ar
maisto produktui taikomas šis 
reglamentas.

Or. en

Pagrindimas

Kiekviena paraiška dėl naujų maisto produktų yra unikali, todėl maisto tvarkymo subjektams 
privalu užtikrinti lankstumą, kad jie galėtų konsultuotis su valstybėmis narėms dėl savo 
atskirų paraiškų specifikos. Jei maisto tvarkymo subjektai konsultuojasi su valstybėmis 
narėmis, jie turi pateikti valstybei narei visą reikiamą informaciją.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei valstybė narė negali nustatyti, ar 
maisto produktui taikomas šis 
reglamentas, ji gali konsultuotis su 
Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti teisę konsultuotis per nustatymo procesą, bet iš jų nereikalaujama 
to daryti, jeigu tai nėra būtina. 

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgyvendinimo aktais gali 
nustatyti 2 dalyje numatyto konsultacijų 
proceso procedūrinius veiksmus.

Komisija iki ...+ priima įgyvendinimo aktą, 
kuriuo nustato gaires ir jose tiksliai 
apibrėžia,

kokio pobūdžio maisto produktams arba 
maisto sudedamosioms dalims taikomas 
šis reglamentas atsižvelgiant į 2 straipsnio 
2 dalies a punkte nurodytas kategorijas, ir

konsultacijų proceso procedūrinius 
veiksmus. 

____________________
+ Leidinių biurui: įrašyti datą: 12 mėn. po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu bus nustatytos naujos kategorijos, kurios atspindės mokslo raidą palyginti su 
1997 m. Tačiau dėl to procesas taps sudėtingesnis. Labai svarbu, kad Komisija, siekdama 
padėti pareiškėjams, skelbtų prieinamas gaires. Maisto tvarkymo subjektai taip pat turi turėti 
aiškiai nustatytą ir prieinamą bendravimo su valstybėmis narėmis, EMST ir Komisija per 
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nustatymo procesą būdą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo įgaliojimas, susijęs su 2 
straipsnio 2 dalies a punkte pateikta naujo 

maisto produkto apibrėžtimi

Siekiant užtikrinti vienodą šio reglamento 
įgyvendinimą, Komisija gali savo 
iniciatyva arba valstybės narės prašymu ir 
priimdama įgyvendinimo aktus nuspręsti, 
ar tam tikram maisto produktui taikoma 2 
straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta 
naujo maisto produkto apibrėžtis.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 3 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Rinkai Sąjungoje galima pateikti tik 
leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą 
įtrauktus naujus maisto produktus, kurie 
naudojami maisto produktuose ar ant jų 
tame sąraše nustatytomis sąlygomis.

2. Rinkai Sąjungoje pateikti ir (arba)
naudoti maisto produktuose ar ant jų 
pagal Sąjungos sąraše nustatytas sąlygas 
ir ženklinimo reikalavimus galima tik 
leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą 
įtrauktus naujus maisto produktus.
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Or. en

Pagrindimas

Ženklinimo reikalavimai taip pat gali būti leidimų suteikimo proceso dalis.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sąlygos viešai susipažinti su Sąjungos 
sąrašu sudaromos nuo ...+. Sąjungos 
sąrašas skelbiamas Komisijos interneto 
svetainėje ir Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

____________________
+Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėn. po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Labai svarbu, kad Sąjungos naujų maisto produktų sąrašas būtų skaidrus. Komisija turėtų 
imtis visų priemonių ir užtikrinti, kad šis sąrašas būtų lengvai prieinamas visuomenei.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrosios naujų maisto produktų 
įtraukimo į Sąjungos sąrašą sąlygos

Bendrosios naujų maisto produktų 
įtraukimo į Sąjungos sąrašą sąlygos

Komisija naują maisto produktą leidžia 
naudoti ir į Sąjungos sąrašą įrašo tik jeigu 
jis atitinka šias sąlygas:

Komisija naują maisto produktą leidžia 
naudoti ir į Sąjungos sąrašą įrašo tik jeigu 
jis atitinka šias sąlygas:
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a) jei, remiantis turimais moksliniais 
įrodymais, jis nekelia pavojaus žmonių 
sveikatos saugai;

a) jei, remiantis turimais moksliniais 
įrodymais, jis nekelia pavojaus žmonių 
sveikatos saugai;

b) jo naudojimas neklaidina vartotojo; b) jo naudojimas neklaidina vartotojo;

c) jei jo paskirtis – pakeisti kitą maisto 
produktą, jis nesiskiria nuo to maisto 
produkto taip, kad jo įprastas vartojimas 
maistingumo atžvilgiu būtų nenaudingas 
vartotojui.

c) jei jo paskirtis – pakeisti kitą maisto 
produktą, jis nesiskiria nuo to maisto 
produkto taip, kad jo įprastas vartojimas 
maistingumo atžvilgiu būtų labai
nenaudingas vartotojui.

Tais atvejais, kai a punkte nurodytuose 
moksliniuose tyrimuose pateiktos 
nuomonės išsiskiria, išvada parengiama 
remiantis EMST priimta nuomone.

Or. en

Pagrindimas

Nedideli maistinės vertės skirtumai neturėtų būti priežastis atsisakyti priimti paraišką, jeigu 
tokie skirtumai neturės įtakos žmonių sveikatai. Jei mokslinių tyrimų išvados prieštarauja 
viena kitai, EMST turi turėti teisę priimti sprendimą ir parengti galutines išvadas.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip …23 Komisija 
įgyvendinimo aktu sudaro Sąjungos sąrašą, 
įtraukdama į jį naujus maisto produktus, 
kuriuos leidžiama naudoti arba apie 
kuriuos pranešta pagal Reglamento (EB) 
Nr. 258/97 4, 5 arba 7 straipsnius, taip pat 
įtraukdama visas su esamais leidimais 
susijusias sąlygas. 

Iki …23 Komisija įgyvendinimo aktu 
sudaro Sąjungos sąrašą, įtraukdama į jį 
naujus maisto produktus, kuriuos leidžiama 
naudoti arba apie kuriuos pranešta pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 7 
straipsnius, taip pat įtraukdama visas su 
esamais leidimais susijusias sąlygas. 

____________________ ____________________
23 Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėnesiai 
po šio reglamento įsigaliojimo.

23 Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėn. po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en
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Pagrindimas

Tai techninis pakeitimas.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sąjungos sąrašo turinys Sąjungos sąrašo turinys ir jo atnaujinimas

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) su naujo maisto produkto įtraukimu į 
Sąjungos sąrašą susijusių sąlygų, 
specifikacijų ar apribojimų įtraukimas, 
išbraukimas ar keitimas.

c) su naujo maisto produkto įtraukimu į 
Sąjungos sąrašą susijusių specifikacijų, 
naudojimo sąlygų, papildomų specialiųjų 
ženklinimo reikalavimų ar stebėsenos po 
pateikimo rinkai reikalavimų įtraukimas, 
išbraukimas ar keitimas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2 dalyje numatytame naujo maisto 
produkto įraše Sąjungos sąraše, jei reikia, 
nurodoma:

2 dalyje numatytame naujo maisto 
produkto įraše Sąjungos sąraše nurodoma 
naujo maisto produkto specifikacija ir, jei 
reikia:

a) naujo maisto produkto specifikacija;

b) sąlygos, kuriomis naujas maisto 
produktas gali būti naudojamas, visų pirma 
siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio 
tam tikroms gyventojų grupėms, 
didžiausios leidžiamos paros dozės 
viršijimo ir pavojaus, kylančio vartojant 
pernelyg didelį kiekį;

a) sąlygos, kuriomis naujas maisto 
produktas gali būti naudojamas, visų pirma 
siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio 
tam tikroms gyventojų grupėms, 
didžiausios leidžiamos paros dozės 
viršijimo ir pavojaus, kylančio vartojant 
pernelyg didelį kiekį;

c) papildomi specialieji ženklinimo 
reikalavimai, siekiant informuoti galutinį 
vartotoją apie visas specialias maisto 
produkto charakteristikas arba savybes, 
pvz., sudėtį, maistinę vertę arba maistinį 
poveikį ir numatytą maisto produkto 
paskirtį, dėl kurių naujas maisto produktas 
nebeprilygsta esamiems maisto 
produktams, arba apie poveikį tam tikrų 
grupių gyventojų sveikatai;

b) papildomi specialieji ženklinimo 
reikalavimai, siekiant informuoti galutinį 
vartotoją apie visas specialias maisto 
produkto charakteristikas arba savybes, 
pvz., sudėtį, maistinę vertę arba maistinį 
poveikį ir numatytą maisto produkto 
paskirtį, dėl kurių naujas maisto produktas 
nebeprilygsta esamiems maisto 
produktams, arba apie poveikį tam tikrų 
grupių gyventojų sveikatai;

d) stebėsenos po pateikimo rinkai 
reikalavimas pagal 23 straipsnį.

c) stebėsenos po pateikimo rinkai 
reikalavimai pagal 23 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio antraštė
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimo naują maisto produktą pateikti 
rinkai Sąjungoje ir Sąjungos sąrašo 
atnaujinimo procedūra

Leidimo naują maisto produktą pateikti 
rinkai Sąjungoje ir Sąjungos sąrašo 
atnaujinimo procedūros

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Leidimo naują maisto produktą pateikti 
rinkai Sąjungoje ir 8 straipsnyje nurodyto 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūra 
pradedama Komisijos iniciatyva arba 
Komisijai gavus pareiškėjo paraišką. 

Leidimo naują maisto produktą pateikti 
rinkai Sąjungoje ir 8 straipsnyje nurodyto 
Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūros 
pradedamos Komisijos iniciatyva arba 
Komisijai gavus pareiškėjo paraišką. 
Komisija valstybes nares supažindina su 
šia paraiška.

Su paraiška pateikiama ši informacija ir 
dokumentai:

Su paraiška pateikiama ši informacija ir 
dokumentai:

-a) pareiškėjo pavardė, vardas arba 
pavadinimas ir adresas;

a) naujo maisto produkto pavadinimas ir 
aprašymas;

a) naujo maisto produkto pavadinimas ir 
aprašymas;

aa) gamybos procesas,

b) naujo maisto produkto sudėtis; b) naujo maisto produkto sudėtis; 

c) moksliniai įrodymai, kad naujas maisto 
produktas nekelia pavojaus žmonių 
sveikatos saugai;

c) moksliniai įrodymai, kad naujas maisto 
produktas nekelia pavojaus žmonių 
sveikatos saugai;

ca) jei taikoma, analizės metodas (-ai);

d) jei taikoma, siūlomos naudojimo sąlygos 
ir siūlomi vartotojo neklaidinančio 
ženklinimo reikalavimai.

d) jei taikoma, siūlomos naudojimo sąlygos 
ir siūlomi vartotojo neklaidinančio 
ženklinimo reikalavimai.
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Or. en

Pagrindimas

Su paraiška turėtų galėti susipažinti visos valstybės narės. Valdžios institucijos turi žinoti 
apie naujus paraiškos aspektus, kad galėtų patikrinti, ar naują maisto produktą gali būti 
leidžiama naudoti.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei dėl atnaujinimo gali būti padarytas 
poveikis žmonių sveikatai, Komisija gali 
paprašyti EMST pateikti nuomonę. 

2. Jei dėl Sąjungos sąrašo atnaujinimo gali 
kilti pavojus žmonių sveikatos saugai,
Komisija prašo EMST pateikti nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Jei kyla pagrįstų įtarimų, kad maisto produktas gali kelti pavojų žmonių sveikatos saugai, 
Komisija turėtų būti įpareigota prašyti EMST pateikti nuomonę.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdama nuo 3 dalies Komisija gali bet 
kuriuo procedūros etapu nutraukti leidimo 
suteikimo procedūrą ir nuspręsti nevykdyti 
numatyto atnaujinimo, jeigu ji mano, kad 
toks atnaujinimas nepagrįstas.

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pareiškėjas gali atsiimti savo 1 dalyje 
nurodytą paraišką bet kuriuo metu prieš 
EMST priimant 2 dalyje nurodytą 
nuomonę, ir taip nutraukti naujo maisto 
produkto leidimo suteikimo ir Sąjungos 
sąrašo atnaujinimo procedūrą.

5. Pareiškėjas bet kuriuo metu gali atsiimti 
savo paraišką ir taip nutraukti naujo maisto 
produkto leidimo suteikimo ir Sąjungos 
sąrašo atnaujinimo procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Pareiškėjas turėtų turėti galimybę bet kuriuo procedūros etapu atsiimti paraišką.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu Komisija prašo EMST pateikti 
nuomonę, ji EMST pateikia galiojančią 
paraišką. EMST savo nuomonę priima per 
devynis mėnesius po galiojančios paraiškos 
gavimo.

1. Jeigu Komisija prašo EMST pateikti 
nuomonę, ji per vieną mėnesį EMST 
pateikia galiojančią paraišką. EMST savo 
nuomonę priima per devynis mėnesius po 
galiojančios paraiškos gavimo.

Vertindama naujų maisto produktų saugą 
EMST, jei reikia, atsižvelgia į šiuos 
aspektus:

Vertindama naujų maisto produktų saugą 
EMST, jei reikia, atsižvelgia į šiuos 
aspektus:

a) ar susijęs naujas maisto produktas yra 
toks pat saugus kaip panašios maisto 
produktų kategorijos maisto produktas, 
kuriuo Sąjungoje jau prekiaujama;

a) ar susijęs naujas maisto produktas yra 
toks pat saugus kaip panašios maisto 
produktų kategorijos maisto produktas, 
kuriuo Sąjungoje jau prekiaujama;
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b) ar dėl naujo maisto produkto sudėties ir 
jo naudojimo sąlygų žmonių sveikatos 
saugai Sąjungoje nekyla pavojaus.

b) ar dėl naujo maisto produkto sudėties ir 
jo naudojimo sąlygų žmonių sveikatos 
saugai Sąjungoje nekyla pavojaus;

c) ar naujas maisto produktas, kurio 
paskirtis – pakeisti kitą maisto produktą, 
nesiskiria nuo to maisto produkto taip, 
kad jo įprastas vartojimas maistingumo 
atžvilgiu būtų labai nenaudingas 
vartotojui.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį paraiškų teikimo proceso veiksmingumą, reikėtų sutrumpinti įvairių 
paraiškų teikimo proceso etapų terminus. EMST vaidmenį reikia suderinti su 6 straipsnyje 
nustatytomis leidimų suteikimo sąlygomis.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EMST pateikia savo nuomonę 
Komisijai, valstybėms narėms ir prireikus
pareiškėjui.

2. EMST savo nuomonę perduoda 
Komisijai, valstybėms narėms ir 
pareiškėjui.

Or. en

Pagrindimas

Pareiškėjas visada yra svarbus procedūros dalyvis ir turėtų būti informuojamas visais 
procedūros etapais.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai EMST 
paprašo pareiškėjo papildomos 
informacijos, 1 dalyje nurodytas devynių 
mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas.

3. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai EMST 
paprašo pareiškėjo papildomos 
informacijos, 1 dalyje nurodytas devynių 
mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas.

Pasikonsultavusi su pareiškėju EMST 
nustato laikotarpį, per kurį ši papildoma 
informacija gali būti pateikta, ir Komisijai 
praneša apie reikalingą papildomą 
laikotarpį.

Pasikonsultavusi su pareiškėju EMST 
nustato laikotarpį, per kurį ši papildoma 
informacija turi būti pateikta, ir apie tai 
praneša Komisijai.

Jeigu Komisija nepateikia prieštaravimų 
per aštuonias darbo dienas nuo EMST 
pranešimo dienos, 1 dalyje nurodytas 9 
mėnesių laikotarpis automatiškai 
pratęsiamas papildomu laikotarpiu. 
Komisija apie pratęsimą praneša 
valstybėms narėms.

Jeigu Komisija nepateikia prieštaravimų 
per aštuonias darbo dienas nuo EMST 
pranešimo dienos, 1 dalyje nurodytas 
9 mėnesių laikotarpis automatiškai 
pratęsiamas papildomu laikotarpiu. 
Komisija apie pratęsimą praneša 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu 3 dalyje nurodyta papildoma 
informacija EMST nepateikiama per toje 
dalyje nurodytą papildomą laikotarpį, ji 
savo nuomonę baigia rengti remdamasi 
jau pateikta informacija.

4. Jeigu 3 dalyje nurodyta papildoma 
informacija EMST nepateikiama per toje 
dalyje nurodytą papildomą laikotarpį, ji 
savo nuomonę parengia remdamasi turima
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. EMST 3 dalyje nurodytą papildomą 
informaciją pateikia Komisijai ir 
valstybėms narėms.

6. EMST 3 ir 5 dalyse nurodytą papildomą 
informaciją pateikia Komisijai ir 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Papildomą informaciją reikėtų pranešti Komisijai ir valstybėms narėms.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per devynis mėnesius po EMST 
nuomonės paskelbimo Komisija pateikia 
27 straipsnio 1 dalyje nurodytam komitetui 
įgyvendinimo akto, kuriuo atnaujinamas 
Sąjungos sąrašas, projektą, atsižvelgdama 
į:

1. Per šešis mėnesius po EMST nuomonės 
paskelbimo Komisija pateikia 27 straipsnio 
1 dalyje nurodytam komitetui 
įgyvendinimo akto, kuriuo atnaujinamas 
Sąjungos sąrašas, projektą, atsižvelgdama 
į:

a) 6 straipsnyje numatytas sąlygas, jei 
taikoma;

a) 6 straipsnyje numatytas sąlygas;

b) visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų 
nuostatas; 

b) visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų 
nuostatas; 

c) EMST nuomonę; c) EMST nuomonę;

d) visus kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

d) visus kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas 
laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas 
laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį paraiškų teikimo proceso veiksmingumą, reikėtų sutrumpinti įvairių 
paraiškų teikimo proceso etapų terminus. Įprastais atvejais Komisijai nereikia devynių 
mėnesių įgyvendinimo akto projektui parengti. Šešių mėnesių turėtų pakakti, juolab kad 21 
straipsnyje nustatytas sudėtingais atvejais taikytinas ad hoc laikotarpių pratęsimas. Iš 6 
straipsnio matyti, kad ne visada taikomos visos sąlygos, todėl žodžiai „jei taikoma“ šiuo 
atveju nereikalingi ir gali klaidinti.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu Komisija neprašė EMST pateikti 
nuomonės pagal 9 straipsnio 2 dalį, 1 
dalyje numatyto devynių mėnesių 
laikotarpio pradžia yra diena, kurią 
Komisija gavo galiojančią paraišką pagal 9 
straipsnio 1 dalį.

2. Jeigu Komisija neprašė EMST pateikti 
nuomonės pagal 9 straipsnio 2 dalį, 1 
dalyje numatyto šešių mėnesių laikotarpio 
pradžia yra diena, kurią Komisija gavo 
galiojančią paraišką pagal 9 straipsnio 1 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį paraiškų teikimo proceso veiksmingumą, reikėtų sutrumpinti įvairių 
paraiškų teikimo proceso etapų terminus. Įprastais atvejais Komisijai nereikia devynių 
mėnesių įgyvendinimo akto projektui parengti. Šešių mėnesių turėtų pakakti, juolab kad 21 
straipsnyje nustatytas sudėtingais atvejais taikytinas ad hoc laikotarpių pratęsimas. 

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su
paraiškoms taikomais administraciniais ir 

Įgyvendinimo aktai, kuriais nustatomi
paraiškoms taikomi administraciniai ir 
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moksliniais reikalavimais moksliniai reikalavimai

Komisija ne vėliau kaip ...24 priima 
įgyvendinimo aktus, susijusius su:

Komisija ne vėliau kaip ...24 priima 
įgyvendinimo aktus, susijusius su:

a) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytos paraiškos 
turiniu, parengimu ir pateikimu;

a) 9 straipsnio 1 dalyje nurodytos paraiškos 
turiniu, parengimu ir pateikimu;

b) paraiškų galiojimo tikrinimo
taisyklėmis;

b) paraiškų galiojimo tikrinimo 
taisyklėmis;

c) informacijos, kuri turi būti nurodyta 
EMST nuomonėje pagal 10 straipsnį, 
pobūdžiu. 

c) informacijos, kuri turi būti nurodyta 
EMST nuomonėje pagal 10 straipsnį, 
pobūdžiu. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

____________________ ____________________
24 Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėn. po 
šio reglamento įsigaliojimo.

24 Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėn. po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimas apie tradicinius trečiųjų šalių 
maisto produktus

Pranešimas apie tradicinius trečiųjų šalių 
maisto produktus

Pareiškėjas, ketinantis pateikti rinkai 
Sąjungoje tradicinį trečiosios šalies maisto 
produktą, apie šį ketinimą praneša 
Komisijai.

Pareiškėjas, ketinantis pateikti rinkai 
Sąjungoje tradicinį trečiosios šalies maisto 
produktą, gali nuspręsti pateikti 
pranešimą Komisijai apie šį ketinimą.

Pranešime pateikiama tokia informacija: Pranešime pateikiama tokia informacija:

-a) pareiškėjo pavardė, vardas arba 
pavadinimas ir adresas;

a) tradicinio maisto produkto pavadinimas a) tradicinio maisto produkto pavadinimas 
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ir aprašymas; ir aprašymas;

b) jo sudėtis; b) jo sudėtis;

c) jo kilmės šalis; c) jo kilmės šalis;

d) dokumentais pagrįsti duomenys, 
pagrindžiantys ilgą saugų maisto produkto 
naudojimą trečiojoje šalyje;

d) dokumentais pagrįsti duomenys,
pagrindžiantys ilgą saugų maisto produkto 
naudojimą trečiojoje šalyje;

e) jei taikoma, naudojimo sąlygos ir 
specialieji vartotojo neklaidinančio 
ženklinimo reikalavimai.

e) jei taikoma, naudojimo sąlygos ir 
specialieji vartotojo neklaidinančio 
ženklinimo reikalavimai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu sudaryti sąlygas pareiškėjui atlikti standartinę 
paraiškos dėl naujų maisto produktų teikimo procedūrą, jeigu, pavyzdžiui, nėra pakankamai 
saugaus maisto produkto vartojimo trečiojoje šalyje įrodymų.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tradiciniams trečiųjų šalių maisto 
produktams taikoma procedūra

Pranešimo apie tradicinių trečiųjų šalių 
maisto produktų pateikimą rinkai
procedūra

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija nedelsdama persiunčia 13 
straipsnyje numatytą galiojantį pranešimą 
valstybėms narėms ir EMST.

1. Komisija per vieną mėnesį persiunčia 
13 straipsnyje numatytą galiojantį 
pranešimą valstybėms narėms ir EMST.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį paraiškų teikimo proceso veiksmingumą, reikėtų sutrumpinti įvairių 
paraiškų teikimo proceso etapų terminus.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Per keturis mėnesius nuo tos dienos, 
kurią Komisija pagal 1 dalį persiunčia 
tinkamą pranešimą, valstybė narė arba 
EMST gali pateikti Komisijai moksliniais 
įrodymais pagrįstų su sauga susijusių 
prieštaravimų dėl atitinkamo tradicinio 
maisto produkto pateikimo rinkai 
Sąjungoje.

2. Per keturis mėnesius nuo tos dienos, 
kurią Komisija pagal 1 dalį persiunčia 
galiojantį pranešimą, valstybė narė arba 
EMST gali pateikti Komisijai pagrįstų su 
sauga susijusių prieštaravimų dėl 
atitinkamo tradicinio maisto produkto 
pateikimo rinkai Sąjungoje, jeigu dėl 
aptariamo maisto produkto gali kilti 
pavojus žmonių sveikatos saugumui.

Or. en

Pagrindimas

Kalbant apie galiojančius pranešimus, maisto produktams neturi būti nepagrįstai trukdoma 
patekti į rinką dėl pernelyg sudėtingų su įrodymais susijusių reikalavimų.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija apie 2 dalyje nurodytos 
procedūros rezultatus praneša valstybėms 
narėms, EMST ir pareiškėjui.

Komisija praneša pareiškėjui apie bet 
kokius pagrįstus su sauga susijusius 
prieštaravimus iš karto po jų pateikimo. 
Apie 2 dalyje nurodytos procedūros 
rezultatus pranešama valstybėms narėms, 
EMST ir pareiškėjui.

Or. en

Pagrindimas

Pareiškėjas turėtų galėti pradėti ruoštis leidimo suteikimo procedūrai kai tik paaiškėja, kad 
tai bus būtina. 

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu per 2 dalyje nustatytą laikotarpį 
pagrįstų prieštaravimų dėl saugos pagal tą 
dalį nepateikiama, Komisija leidžia 
atitinkamą tradicinį maisto produktą 
pateikti rinkai Sąjungoje ir nedelsdama
atnaujina Sąjungos sąrašą.

Jeigu per 2 dalyje nustatytą laikotarpį 
pagrįstų prieštaravimų dėl saugos pagal tą 
dalį nepateikiama, Komisija leidžia 
atitinkamą tradicinį maisto produktą 
pateikti rinkai Sąjungoje ir per vieną 
mėnesį atnaujina Sąjungos sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti didesnį paraiškų teikimo proceso veiksmingumą, reikėtų sutrumpinti įvairių 
paraiškų teikimo proceso etapų terminus. 

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu Komisijai pagal 2 dalį pateikiama 
moksliniais įrodymais pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos, Komisija 
neleidžia atitinkamo tradicinio maisto 
produkto pateikti rinkai ir neatnaujina 
Sąjungos sąrašo.

Jeigu Komisijai pagal 2 dalį pateikiama 
pagrįstų prieštaravimų dėl saugos, 
Komisija neleidžia atitinkamo tradicinio 
maisto produkto pateikti rinkai ir 
neatnaujina Sąjungos sąrašo.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į to paties straipsnio 2 dalies pakeitimus, šie žodžiai nereikalingi.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14 straipsnio 5 dalyje numatytoje 
paraiškoje, be jau pateiktos informacijos 
pagal 13 straipsnį, pateikiami dokumentais 
pagrįsti duomenys, susiję su pagrįstais 
prieštaravimais dėl saugos pagal 14 
straipsnio 5 dalį.

14 straipsnio 5 dalies antroje pastraipoje
numatytoje paraiškoje, be jau pateiktos 
informacijos pagal 13 straipsnį, pateikiami 
dokumentais pagrįsti duomenys, susiję su 
pagrįstais prieštaravimais dėl saugos pagal 
14 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai EMST 
paprašo pareiškėjo papildomos 
informacijos, 1 dalyje nurodytas šešių 
mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas.

4. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai EMST 
paprašo pareiškėjo papildomos 
informacijos, 1 dalyje nurodytas šešių 
mėnesių laikotarpis gali būti pratęstas.

Pasikonsultavusi su pareiškėju EMST 
nustato laikotarpį, per kurį ši papildoma 
informacija gali būti pateikta, ir Komisijai 
praneša apie reikalingą papildomą 
laikotarpį.

Pasikonsultavusi su pareiškėju EMST 
nustato laikotarpį, per kurį ši papildoma 
informacija turi būti pateikta, ir apie tai 
praneša Komisijai.

Jeigu Komisija nepateikia prieštaravimų 
per aštuonias darbo dienas nuo EMST 
pranešimo dienos, 1 dalyje nurodytas šešių 
mėnesių laikotarpis automatiškai 
pratęsiamas papildomu laikotarpiu. 
Komisija apie pratęsimą praneša 
valstybėms narėms.

Jeigu Komisija nepateikia prieštaravimų 
per aštuonias darbo dienas nuo EMST 
pranešimo dienos, 1 dalyje nurodytas šešių 
mėnesių laikotarpis automatiškai 
pratęsiamas papildomu laikotarpiu. 
Komisija apie pratęsimą praneša 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Jeigu 4 dalyje nurodyta papildoma 
informacija EMST nepateikiama per toje 
dalyje nurodytą papildomą laikotarpį, ji 
savo nuomonę baigia rengti remdamasi jau 
pateikta informacija.

5. Jeigu 4 dalyje nurodyta papildoma 
informacija EMST nepateikiama per toje 
dalyje nurodytą papildomą laikotarpį, ji 
savo nuomonę baigia rengti remdamasi 
turima informacija. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiais atvejais EMST pateikia savo 
nuomonę per 1 dalyje nurodytą šešių 
mėnesių laikotarpį. 

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tradicinio trečiosios šalies maisto 
produkto leidimo suteikimas ir Sąjungos 
sąrašo atnaujinimas

Tradicinio trečiosios šalies maisto 
produkto leidimo suteikimas ir Sąjungos 
sąrašo atnaujinimai

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Per tris mėnesius po EMST nuomonės 
paskelbimo Komisija pateikia 27 straipsnio 
1 dalyje nurodytam komitetui 
įgyvendinimo akto, kuriuo leidžiama 
pateikti rinkai Sąjungoje tradicinį 
trečiosios šalies maisto produktą ir 
atnaujinamas Sąjungos sąrašas, projektą,
atsižvelgdama į:

1. Per tris mėnesius po EMST nuomonės 
paskelbimo Komisija pateikia 27 straipsnio 
1 dalyje nurodytam komitetui 
įgyvendinimo akto, kuriuo leidžiama 
pateikti rinkai Sąjungoje tradicinį 
trečiosios šalies maisto produktą, projektą
ir atnaujina Sąjungos sąrašą, 
atsižvelgdama į:

a) 6 straipsnyje numatytas sąlygas, jei 
taikoma;

a) 6 straipsnyje numatytas sąlygas;

b) visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų 
nuostatas; 

b) visas atitinkamas Sąjungos teisės aktų 
nuostatas; 

c) EMST nuomonę; c) EMST nuomonę;

d) visus kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

d) visus kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas 
laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Tas įgyvendinimo aktas priimamas 
laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. Iš 6 straipsnio matyti, kad ne 
visada taikomos visos sąlygos, todėl žodžiai „jei taikoma“ šiuo atveju nereikalingi ir gali 
klaidinti.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies pirma ir antra pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nukrypdama nuo 1 dalies Komisija gali bet 
kuriuo procedūros etapu nutraukti leidimo 
suteikimo procedūrą ir nuspręsti nevykdyti 
numatyto atnaujinimo, jeigu ji mano, kad 
toks atnaujinimas nepagrįstas.

Nukrypdama nuo 1 dalies Komisija gali bet 
kuriuo procedūros etapu nutraukti leidimo 
suteikimo procedūrą ir nuspręsti nevykdyti 
numatyto atnaujinimo, jeigu ji mano, kad 
toks atnaujinimas nepagrįstas.

Kai taikoma, ji atsižvelgia į valstybių narių Kai taikoma, Komisija atsižvelgia į 
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pastabas, EMST nuomonę ir kitus su 
svarstomu klausimu susijusius teisėtus 
veiksnius.

valstybių narių pastabas, EMST nuomonę
ir kitus su svarstomu klausimu susijusius 
teisėtus veiksnius.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Norint tradicinį trečiosios šalies maisto 
produktą išbraukti iš Sąjungos sąrašo arba 
įrašyti, išbraukti ar pakeisti sąlygas, 
specifikacijas arba apribojimus, susijusius 
su tradicinio trečiosios šalies maisto 
produkto įtraukimu į Sąjungos sąrašą, 
taikomi 9–12 straipsniai.

Norint tradicinį trečiosios šalies maisto 
produktą išbraukti iš Sąjungos sąrašo arba 
įrašyti, išbraukti ar pakeisti specifikacijas, 
naudojimo sąlygas, papildomus 
specialiuosius ženklinimo reikalavimus
arba stebėsenos po pateikimo rinkai 
reikalavimus, susijusius su tradicinio 
trečiosios šalies maisto produkto įtraukimu 
į Sąjungos sąrašą, taikomi 9–12 straipsniai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 
administraciniais ir moksliniais 
reikalavimais, taikomais tradiciniams 

Įgyvendinimo aktai, kuriais nustatomi 
administraciniai ir moksliniai 
reikalavimai, taikomi tradiciniams trečiųjų 
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trečiųjų šalių maisto produktams šalių maisto produktams

Komisija iki ...25 priima įgyvendinimo 
aktus, susijusius su:

Komisija iki ...25 priima įgyvendinimo 
aktus, susijusius su:

a) 13 straipsnyje numatyto pranešimo ir 14 
straipsnio 5 dalyje numatytos paraiškos 
turiniu, parengimu ir pateikimu; 

a) 13 straipsnyje numatyto pranešimo ir 14 
straipsnio 5 dalyje numatytos paraiškos 
turiniu, parengimu ir pateikimu; 

b) pranešimų ir paraiškų galiojimo 
tikrinimo taisyklėmis;

b) pranešimų ir paraiškų galiojimo 
tikrinimo taisyklėmis;

c) keitimosi informacija su valstybėmis 
narėmis ir EMST procedūriniais veiksmais 
norint pateikti pagrįstus prieštaravimus dėl 
saugos, kaip nurodyta 14 straipsnio 2, 4 ir 
5 dalyse;

c) keitimosi informacija su valstybėmis 
narėmis ir EMST procedūriniais veiksmais
norint pateikti pagrįstus prieštaravimus dėl 
saugos, kaip nurodyta 14 straipsnio 2, 4 ir 
5 dalyse;

d) informacijos, kuri turi būti nurodyta 
EMST nuomonėje pagal 16 straipsnį, 
pobūdžiu.

d) informacijos, kuri turi būti nurodyta 
EMST nuomonėje pagal 16 straipsnį, 
pobūdžiu.

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
nagrinėjimo procedūros. 

____________________ ____________________
25 Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėn. po 
šio reglamento įsigaliojimo.

25 Leidinių biurui: įrašyti datą: 24 mėn. po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu 1 dalyje nurodytos papildomos 
informacijos negaunama per toje dalyje 
nurodytą pratęstą laikotarpį, Komisija 
veikia remdamasi jau pateikta informacija.

Jeigu 1 dalyje nurodytos papildomos 
informacijos negaunama per toje dalyje 
nurodytą pratęstą laikotarpį, Komisija 
veikia remdamasi turima informacija.

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Laikotarpių pratęsimas Ad hoc laikotarpių pratęsimas

Išimtinėmis aplinkybėmis Komisija savo 
nuožiūra arba, jei taikoma, EMST 
prašymu, jei aptariamu atveju tai pagrįsta,
gali pratęsti 10 straipsnio 1 dalyje, 
11 straipsnio 1 arba 2 dalyse, 16 straipsnio 
1 dalyje ir 17 straipsnio 1 dalyje numatytus 
laikotarpius.

Išimtinėmis aplinkybėmis Komisija savo 
nuožiūra arba, jei taikoma, EMST prašymu 
gali pratęsti 10 straipsnio 1 dalyje, 
11 straipsnio 1 arba 2 dalyse, 16 straipsnio 
1 dalyje ir 17 straipsnio 1 dalyje numatytus 
laikotarpius, jeigu aptariamu atveju 
atitinkamas pratęsimas yra pagrįstas.

Tokiais atvejais Komisija apie šį pratęsimą 
ir jo priežastis praneša valstybėms narėms 
ir pareiškėjui.

Tokiais atvejais Komisija apie šį pratęsimą 
ir jo priežastis praneša pareiškėjui ir
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Apskritai laikotarpiai turėtų būti pratęsiami išskirtinėmis ir atitinkamomis aplinkybėmis. Apie 
pratęsimą pirmiausia reikėtų pranešti pareiškėjui.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
21 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

21a straipsnis

Laikotarpių suderinimas su Reglamentu 
(EB) Nr. 1924/2006

Jei pareiškėjas prašo apsaugoti duomenis 
pagal šio reglamento 24 straipsnį ir pagal 
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Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 
21 straipsnį, Komisija gali pakoreguoti 
10 straipsnio 1 dalyje, 11 straipsnio 1 arba 
2 dalyje, 16 straipsnio 1 dalyje ir 
17 straipsnio 1 dalyje nustatytus 
laikotarpius, kad juos suderintų su 
Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 
nustatytais laikotarpiais ir kad abu 
duomenų apsaugos laikotarpiai sutaptų. 
Tokiu atveju Komisija, prieš priimdama 
sprendimą dėl suderinimo, 
pasikonsultuoja su pareiškėju.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi naujų maisto produktų leidimų suteikimo procedūra taps centralizuota, Komisija 
galės pamėginti pasistengti abu procesus įgyvendinti tuo pačiu metu. Siekiant užtikrinti 
pareiškėjams teisinį tikrumą, pageidautina, kad abu duomenų apsaugos laikotarpiai sutaptų. 
Komisija turėtų konsultuotis su pareiškėju, nes dėl vieno proceso derinimo su kitu gali 
atsirasti didelių vieno iš procesų vėlavimų, o tai pareiškėjui gali būti nepageidaujamas 
reiškinys.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paraiškos atnaujinti Sąjungos sąrašą 
konfidencialumas

Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.Pareiškėjai gali prašyti tam tikrą pagal šį 
reglamentą pateiktą informaciją laikyti 
konfidencialia, jeigu atskleidus tokią 
informaciją būtų padaryta reikšminga žala 
jų konkurencingai padėčiai. 

1. Pareiškėjai gali prašyti tam tikrą pagal šį 
reglamentą pateiktą informaciją laikyti 
konfidencialia, jeigu atskleidus tokią 
informaciją būtų padaryta žala jų 
konkurencinei padėčiai. 

Or. en

Pagrindimas

Kad būtų užtikrinama duomenų apsauga, pareiškėjams nereikėtų turėti įrodyti, kad jų 
konkurencinei padėčiai padaryta „reikšminga“ žala. Tai – pernelyg didelis reikalavimas, 
kuris atgrasys pareiškėjus.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taikant 1 dalies nuostatas, pareiškėjai 
nurodo, kurią pateiktos informacijos dalį 
jie pageidauja laikyti konfidencialia, ir 
pateikia visą tokį konfidencialumo 
prašymą pagrindžiančią informaciją. 
Tokiais atvejais pateikiamas patikrinamas 
pagrindimas.

2. Taikant 1 dalies nuostatas, pareiškėjai 
nurodo, kurią pateiktos informacijos dalį 
jie pageidauja laikyti konfidencialia, ir 
pateikia visą tokį konfidencialumo 
prašymą pagrindžiančią informaciją. 
Tokiais atvejais pateikiamas patikrinamas 
pagrindimas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Gavę informaciją apie Komisijos poziciją, 
pareiškėjai gali per tris savaites atsiimti 
savo paraiškas, kad išsaugotų pateiktos 
informacijos konfidencialumą.

Pranešus apie Komisijos poziciją dėl 
prašymo, jei pareiškėjas nusprendžia
atsiimti paraišką, konfidencialumo 
laikomasi trijų savaičių laikotarpį.

Iki šio laikotarpio pabaigos informacijos 
konfidencialumas išsaugomas.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad būtų aišku, jog pareiškėjai bet kokiomis aplinkybėmis prieš priimdami sprendimą 
atsiimti savo paraišką tris savaites turi teisę į konfidencialumą.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasibaigus 3 dalyje nurodytam laikotarpiui 
Komisija, pasitarusi su pareiškėjais, gali 
nuspręsti, kuri informacija gali būti 
tebelaikoma konfidencialia, ir priėmusi 
sprendimą apie tai atitinkamai praneša 
valstybėms narėms ir pareiškėjams.

Pasibaigus 3 dalyje nurodytam laikotarpiui, 
jei pareiškėjas neatsiėmė paraiškos,
Komisija, išsamiai apsvarsčiusi pareiškėjo 
prašymą, nusprendžia, kurios 
informacijos dalys tebelaikomos 
konfidencialiomis, ir priėmusi sprendimą 
apie tai atitinkamai praneša valstybėms 
narėms ir pareiškėjui.

Tačiau konfidencialia nelaikoma tokia 
informacija:

Tačiau konfidencialia nelaikoma tokia 
informacija:

a) pareiškėjo pavardė, vardas arba 
pavadinimas ir adresas;

a) pareiškėjo pavardė, vardas arba 
pavadinimas ir adresas;

b) naujo maisto produkto pavadinimas ir 
aprašymas;

b) naujo maisto produkto pavadinimas ir 
aprašymas;
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c) siūloma naujo maisto produkto 
naudojimo paskirtis;

c) siūlomos naujo maisto produkto 
naudojimo sąlygos;

d) pareiškėjo pateiktų atliktų tyrimų 
santrauka;

d) pareiškėjo pateiktų atliktų tyrimų 
santrauka;

e) kai taikoma, analizės metodas (-ai). e) tyrimų, atliktų siekiant įrodyti maisto 
saugą, rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

Komisija turėtų užtikrinti paraiškų konfidencialumą, išskyrus šiame straipsnyje nustatytus 
aiškiai apibrėžtus atvejus. Dėl rinkos požiūriu slapto duomenų pobūdžio analizės metodai 
turėtų būti konfidencialūs.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Jei pareiškėjas atsiima arba atsiėmė 
paraišką, Komisija, valstybės narės ir 
EMST neatskleidžia konfidencialios 
informacijos, įskaitant informaciją, dėl 
kurios konfidencialumo Komisijos ir 
pareiškėjo nuomonės skiriasi.

6. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. 

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 7 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Taikant 1–6 dalių nuostatas nedaromas 
poveikis Komisijos, valstybių narių ir 
EMST keitimuisi informacija apie 
paraišką.

7. Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą. 

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, maisto saugos pagrindu ir 
atsižvelgdama į EMST nuomonę, gali 
nustatyti reikalavimą vykdyti naujo 
maisto produkto stebėseną po pateikimo 
rinkai, siekiant užtikrinti, kad naujas 
maisto produktas naudojamas saugiai.

1. Komisija, maisto saugos pagrindu ir 
atsižvelgdama į EMST nuomonę, gali 
nustatyti reikalavimus vykdyti stebėseną 
po pateikimo rinkai. Tokie reikalavimai 
yra tinkamai pagrįsti ir pagal juos 
kiekvienu atveju atskirai gali būti 
reikalaujama, be kita ko, nustatyti 
atitinkamus maisto tvarkymo subjektus.

2. Maisto tvarkymo subjektai nedelsdami 
informuoja Komisiją apie:

a) bet kokią naują mokslinę ar techninę 
informaciją, kuri gali daryti poveikį naujo 
maisto produkto naudojimo saugos 
vertinimui;

b) bet kokius draudimus arba 
apribojimus, kuriuos nustatė trečioji šalis, 
kurioje naujas maisto produktas 
tiekiamas rinkai.

Or. en
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Pagrindimas

Stebėsenos po pateikimo rinkai ir papildomi informacijos reikalavimai turėtų būti 
nagrinėjami atskirai. Naujo 23 straipsnio tekstas atspindi Tarybos pasiūlytą formuluotę, bet 
pridėti žodžiai „yra tinkamai pagrįsti“, siekiant nurodyti, kad reikalavimai turėtų būti taikomi 
tik išskirtinėmis aplinkybėmis.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
23 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

23a straipsnis

Papildomi informacijos reikalavimai

Bet kuris naują maisto produktą rinkai 
pateikęs maisto tvarkymo subjektas 
nedelsdamas praneša Komisijai bet kokią 
jam žinomą informaciją, susijusią su:

a) bet kokia nauja moksline ar technine 
informacija, kuri gali daryti poveikį naujo 
maisto produkto naudojimo saugos 
vertinimui;

b) bet kokiais draudimais arba 
apribojimais, kuriuos nustatė trečioji 
šalis, kurioje naujas maisto produktas 
tiekiamas rinkai.

Komisija tą informaciją perduoda 
valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Papildomi informacijos reikalavimai ir stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimai turėtų 
būti nagrinėjami atskirai.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pareiškėjui paprašius ir pateikus tinkamą 
ir patikrinamą informaciją, įtrauktą į 
paraišką, numatytą 9 straipsnio 1 dalyje, 
naujausi moksliniai įrodymai ir (arba) 
moksliniai duomenys paraiškai pagrįsti 
negali būti naudojami be pirmesnio
pareiškėjo sutikimo kitai paraiškai pagrįsti 
penkerius metus nuo naujo maisto 
produkto įtraukimo į Sąjungos sąrašą
datos.

1. Pareiškėjui paprašius ir pateikus tinkamą 
ir patikrinamą informaciją, įtrauktą į 
paraišką, numatytą 9 straipsnio 1 dalyje, 
naujausi moksliniai įrodymai ir (arba) 
moksliniai duomenys paraiškai pagrįsti 
negali būti naudojami be pradinio
pareiškėjo sutikimo kitai paraiškai pagrįsti 
penkerius metus nuo leidimo naujam 
maisto produktui suteikimo datos. 

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys saugomi, jeigu įvykdytos šios 
sąlygos: 

Komisija užtikrina duomenų apsaugą, 
jeigu įvykdytos šios sąlygos: 

a) pirmą kartą teikdamas paraišką 
pareiškėjas pareiškė nuosavybės teisę į 
naujausius mokslinius įrodymus ir (arba) 
mokslinius duomenis;

a) pirmą kartą teikdamas paraišką pradinis
pareiškėjas pareiškė nuosavybės teisę į 
naujausius mokslinius įrodymus ir (arba) 
mokslinius duomenis, neatsižvelgiant į tai, 
ar duomenys buvo paskelbti moksliniame 
žurnale;

b) pirmą kartą teikdamas paraišką 
pirmesnis pareiškėjas turėjo išimtinę teisę 
panaudoti nuosavybinius mokslinius 
įrodymus ir (arba) mokslinius duomenis, ir

b) pirmą kartą teikdamas paraišką pradinis
pareiškėjas turėjo išimtinę teisę panaudoti 
nuosavybinius mokslinius įrodymus 
ir (arba) mokslinius duomenis, ir

c) naujam maisto produktui negalėjo būti 
suteiktas leidimas, jei pirmesnis
pareiškėjas nebūtų pateikęs nuosavybinių 
mokslinių įrodymų ir (arba) mokslinių 
duomenų.

c) naujam maisto produktui negalėjo būti 
suteiktas leidimas, jei pradinis pareiškėjas 
nebūtų pateikęs nuosavybinių mokslinių 
įrodymų ir (arba) mokslinių duomenų.
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Vis dėlto ankstesnis pareiškėjas gali 
susitarti su vėlesniu pareiškėju, kad tokius 
mokslinius įrodymus ir (arba) mokslinius 
duomenis galima naudoti.

Vis dėlto ankstesnis pareiškėjas gali 
susitarti su vėlesniu pareiškėju, kad tokius 
mokslinius įrodymus ir (arba) mokslinius 
duomenis galima naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Duomenys turėtų būti saugomi tais atvejais, kai tyrimai buvo paskelbti moksliniame žurnale. 
Diegiant inovacijas labai svarbu, kad pramonė glaudžiai bendradarbiautų su mokslininkais ir 
akademikais. Taikant duomenų apsaugos nuostatas neturėtų būti pakenkta jų 
bendradarbiavimui. Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tai, kad naują maisto produktą pateikti 
rinkai Sąjungoje leidžiama tik c punkte 
nurodytam pareiškėjui duomenų apsaugos 
laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai vėlesnis 
pareiškėjas gauna leidimą maisto produktui 
nedarant nuorodos į mokslinių įrodymų ir 
(arba) mokslinių duomenų nuosavybę, 
nurodytą pirmesnio pareiškėjo, arba su 
pirmesnio pareiškėjo sutikimu;

d) tai, kad naują maisto produktą pateikti 
rinkai Sąjungoje leidžiama tik c punkte 
nurodytam pareiškėjui duomenų apsaugos 
laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai vėlesnis 
pareiškėjas gauna leidimą maisto produktui 
nedarant nuorodos į mokslinių įrodymų 
ir (arba) mokslinių duomenų nuosavybę, 
nurodytą pirmesnio pareiškėjo, arba su 
pradinio pareiškėjo sutikimu;

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Moksliniai įrodymai arba moksliniai 
duomenys, saugomi pagal 24 straipsnį, 
arba kurių apsaugos pagal tą straipsnį 
laikotarpis baigėsi, pakartotinai 
nebesaugomi.

2. Mokslinių įrodymų arba mokslinių 
duomenų, saugomų pagal 24 straipsnį, 
arba kurių apsaugos pagal tą straipsnį 
laikotarpis baigėsi, apsauga 
neatnaujinama.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su Tarybos nustatytu tikslu užtikrinti aiškumą.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Bendrosios aplinkybės
Sąjungos taisyklės dėl naujų maisto produktų nustatytos 1997 m. gegužės 15 d. įsigaliojus 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentui (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentui (EB) 
Nr. 1852/2001.  Maisto tvarkymo subjektai, pramonės suinteresuotieji subjektai ir Sąjungos 
institucijų politikos kūrėjai pripažino, kad visiems naujiems maisto produktams ar maisto 
sudedamosioms dalims turi būti taikoma leidimo suteikimo prieš juos pateikiant rinkai 
procedūra, kad būtų išlaikyta aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų interesų apsauga, 
kaip ir tikisi Europos Sąjungos piliečiai.  
Vis dėlto niekas negalėjo numatyti tuo laikotarpiu maisto sektoriuje įvykusių esminių 
mokslinių ir technologinių pokyčių, dėl kurių buvo suabejota esamos naujų maisto produktų 
apibrėžties, nustatytos Reglamente (EB) Nr. 258/97, tinkamumu.  Įsigaliojus šiam 
reglamentui sukurta daug įvairių naujų maisto produktų ir maisto sudedamųjų dalių, įskaitant 
maisto produktus, sudarytus ar pagamintus iš mikroorganizmų, grybų ir dumblių, arba 
kuriuose yra mikroorganizmų, grybų ir dumblių, ar maisto produktus, turinčius sąmoningai 
pakeistą pirminę molekulinę struktūrą.  Į dabartinę naujų maisto produktų apibrėžtį šios 
maisto produktų ir maisto sudedamųjų dalių rūšys neįtrauktos.     
Neabejotinai būtina persvarstyti šiame reglamente pateiktą apibrėžtį.  2008 m. pateiktame 
Komisijos pasiūlyme mėginta persvarstyti šį reglamentą.  Nepaisant didelio pritarimo 
taikinimo komiteto etapu, klausimas dėl maisto produktų, gaminamų iš klonuotų gyvūnų, 
pateikimo rinkai galiausiai pasirodė esąs pernelyg prieštaringas, kad būtų galima pasiekti 
politinį susitarimą.  2013 m. gruodžio mėn. Komisija pateikė naują pasiūlymą persvarstyti 
galiojantį reglamentą įtraukiant sritis, dėl kurių anksčiau pasiektas sutarimas taikinimo 
komitete, bet neįtraukiant klonavimo klausimo, dėl kurio Komisija nusprendė verčiau pateikti 
du atskirus pasiūlymus.
Todėl naujo maisto produkto aprėpties ir apibrėžties išaiškinimas tebėra neišspręstas 
klausimas.  Vis dėlto šis klausimas – ne vienintelis, kurį verta toliau nagrinėti.  Be aprėpties ir 
apibrėžties kitos problemiškiausios sritys yra tai, ar įgyvendinant Komisijos pasiūlymus būtų 
galima supaprastinti leidimų suteikimo procesą, taip pat ar duomenų apsaugos nuostatų 
pakanka Europos maisto pramonės inovacijoms ir konkurencingumui skatinti.
Trijų pagrindinių sričių – apibrėžties, leidimų suteikimo proceso supaprastinimo ir patikimų 
duomenų apsaugos nuostatų – sąrašas nėra baigtinis, tačiau tai yra pagrindinės mano 
nustatytos Komisijos pasiūlymo probleminės sritys, taigi joms mano pateiktuose pakeitimuose 
skiriama daugiausia dėmesio.

Dalykas, tikslas ir taikymo sritis
Reglamento (EB) Nr. 258/97 paskirtis buvo pradėti atlikti tam tikrų tiksliai apibrėžtų produktų 
kategorijų saugos vertinimus prieš tokius produktus pateikiant rinkai, kad nė vienas rinkai 
pateikiamas naujas maisto produktas nedarytų neigiamo poveikio žmonių sveikatai, vartotojų 
interesams ar vidaus rinkos veikimui.  Tai taip pat reiškė, kad po 1997 m. gegužės 15 d. rinkai 
pateikiamiems naujiems maisto produktų dariniams, kuriuose naudojamos esamos sudėtinės 
dalys, be reikalo nebus taikomos sudėtingos Naujų maisto produktų reglamento nuostatos. 
Naujajame Komisijos pasiūlyme ir toliau paliekama nuostata, kad nauji maisto produktai yra 
tokie rinkai pateikiami maisto produktai arba maisto sudedamosios dalys, kurie prieš 
įsigaliojant Reglamentui (EB) Nr. 258/97 nebuvo plačiai vartojami žmonių maistui.  Svarbus į 
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naująjį pasiūlymą įtrauktas skirtumas yra tai, kad pašalintos aiškiai apibrėžtos naujų maisto 
produktų kategorijos.  Išvardytos kategorijos yra ne baigtinis naujų maisto produktų sąrašas, o 
tik pavyzdžiai.
Po išsamių konsultacijų su vietos gamintojais, pramonės ekspertais ir maisto tvarkymo 
subjektais paaiškėjo, kad siūloma apibrėžtis visiškai nepatenkinama, kad trūksta teisinio 
aiškumo ir kad galiausiai nepaaiškinama naujų maisto produktų sąvokos aprėptis ir apibrėžtis, 
o tai yra pagrindinis naujųjų Komisijos pasiūlymų tikslas.  Nors reikėtų pagirti Komisijos 
ketinimą išplėsti naujų maisto produktų sąvoką, kad ji apimtų visų tipų maisto inovacijas, 
pašalinus kategorijas atsirado didelių nuogąstavimų, o daug suinteresuotųjų subjektų klausia, 
ar ši apibrėžtis bus taikoma atgaline data visiems pavieniams maisto produktams, pateiktiems 
rinkai nuo 1997 m. gegužės 15 d., ir ar tokie produktai gali tapti valstybių narių arba jų 
komercinių konkurentų teisinio užginčijimo objektu.
Nors visos maisto sektoriaus suinteresuotosios šalys sutarė, kad naujoji apibrėžtis nebus 
tinkama, nuomonės labiau išsiskyrė dėl to, kuo ją reikėtų pakeisti.  Atsižvelgdamas į būtinybę 
pripažinti maisto sektoriuje įvykusius mokslinius ir technologinius pokyčius ir didinti teisinį 
tikrumą, manau, kad labiausiai pagrįstas veiksmų planas būtų iš naujo nustatyti atnaujintas 
naujų maisto produktų kategorijas stengiantis užtikrinti, kad Naujų maisto produktų 
reglamentas ateityje būtų tinkamas nepaisant nenumatytų pramonės pokyčių.
Todėl pateikiau pakeitimus, kuriais siekiama iš naujo nustatyti maisto produktų kategorijas, 
apibrėžti naujas maisto produktų, turinčių naują ar sąmoningai pakeistą pirminę molekulinę 
struktūrą, maisto produktų, sudarytų ar pagamintų iš mikroorganizmų, grybų ar dumblių, arba 
kuriuose yra mikroorganizmų, grybų arba dumblių, ir naujų maisto produktų, sudarytų ar 
pagamintų iš augalų ar gyvūnų, arba kuriuose yra augalų ar gyvūnų, kategorijas ir pritaikyti 
reguliavimą prie technologijų pažangos ir į Sąjungos rinką patenkančių naujų rūšių maisto 
produktų. 

Leidimų suteikimo procedūros supaprastinimas
Vienas iš Komisijos naujajame pasiūlyme nurodytų tikslų yra supaprastinti ir paspartinti 
reguliavimo procesą, taip sumažinant pareiškėjams, valstybių narių valdžios institucijoms ir 
pačiai Komisijai tenkančią administracinę naštą.
Dabartinė leidimų suteikimo prieš pateikiant produktą rinkai procedūra buvo vertinama 
kritiškai, nes yra pernelyg brangi ir ilga: atlikus mokslinius tyrimus įrodyta, kad pateikti 
sėkmingą naujo maisto produkto paraišką vidutiniškai trunka trejus metus.  Būtinybė teikti 
paraiškas ir atitinkamai valstybės narės valdžios institucijai, ir po to Komisijai yra 
nereikalingas laiko ir lėšų, išleistų teikiant kiekvieną paraišką, dubliavimas. 
Komisija teisingai pripažino, kad dėl ilgo proceso vilkinimo, taip pat dėl teikiant paraišką 
patiriamų išlaidų atsirado kliūčių, trukdančių diegti inovacijas ir dalyvauti MVĮ.  Perėjimas 
prie centralizuotos ir supaprastintos leidimų suteikimo procedūros vertintinas palankiai, tačiau 
nerimauju, kad Komisijos pasiūlymuose nepakankamai sutrumpintas laikas, kurio 
pareiškėjams gali prireikti paraiškoms teikti.  
Pakeitimus pateikiau tais atvejais, kai, mano manymu, paraiškų teikimo procedūra galėjo būti 
veiksmingesnė, jeigu įvairių paraiškų teikimo procedūros etapų terminai nustatyti arba 
sutrumpinti.  Pavyzdžiui, jei Komisija prašo Europos maisto saugos tarnybos (EMST) pateikti 
nuomonę, ji turėtų perduoti EMST galiojančią naujo maisto produkto paraišką ne per 
neapibrėžtą laikotarpį, o per vieną mėnesį.  Be to, manau, kad reikėtų sumažinti mėnesių, per 
kuriuos Komisija turi pateikti Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui 
įgyvendinimo akto projektą, skaičių, kad procedūra laiko požiūriu taptų veiksmingesnė. 
Nustačius šiuos terminus ne tik padidės leidimų suteikimo procedūros efektyvumas, bet ir 
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pareiškėjams, valstybėms narėms ir pačiai Komisijai bus suteikta papildomo aiškumo. Iš 
dalies pakeistuose pasiūlymuose taip pat paliktas tam tikras lankstumas tiek Komisijos, tiek 
EMST atžvilgiu, sudarant sąlygas atitinkamai pratęsti laikotarpius, kai tai būtina per paraiškų 
teikimo procedūrą.  Tokie pratęsimai turėtų būti ne norma, o greičiau išimtis.

Duomenų apsauga 
Nors dėl supaprastintos leidimų suteikimo procedūros, be abejo, sumažės pareiškėjų 
patiriamos išlaidos, dėl šių pastangų neišvengiamai gali atsirasti ir didelių išlaidų, ypač jei 
pareiškėjas bus sukūręs naujus gamybos metodus, naujus mokslinius metodus arba, be to, 
siekdamas laikytis tradiciniams trečiųjų šalių maisto produktams taikomos ilgo saugaus 
naudojimo nuostatos, surinkęs atitinkamus duomenis.  
Todėl, norint skatinti maisto tvarkymo subjektus didinti pramonės konkurencingumą ir diegti 
inovacijas, reikėtų tinkamai apsaugoti pareiškėjo investicijas.  Pagal Komisijos pasiūlymus 
pareiškėjas naujoviškiems produktams gali užtikrinti penkerių metų duomenų apsaugos 
laikotarpį.  Siekiant kompensuoti Komisijos sukurtą bendrąją leidimų suteikimo procedūrą, 
pagal kurią sėkmingai gavęs naujo maisto produkto leidimą konkurentas galės pateikti rinkai 
panašų maisto produktą arba panašias maisto sudedamąsias dalis, būtina sukurti patikimą 
duomenų apsaugos sistemą. 
Pereinant nuo dabartiniame reglamente įtvirtinto esminio lygiavertiškumo prie naujajame 
pasiūlyme apibrėžto bendrojo leidimų suteikimo galima skatinti diegti inovacijas.  Nepaisant 
to, dėl dabartinio pasiūlymo turinio kyla grėsmė neretai neįkainojamam indėliui, kurį gali 
suteikti mokslinių tyrimų institutuose ar universitetuose dirbančių mokslininkų ir pareiškėjų 
bendradarbiavimas.  Siekiant ne slopinti, o skatinti teigiamus darbo santykius, duomenis 
reikėtų saugoti tais atvejais, kai tyrimai skelbiami moksliniuose žurnaluose – panašios 
duomenų apsaugos sistemos veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose.
Be to, peržiūrėjus Komisijos 2008 m. atliktą poveikio vertinimą, kuris buvo pristatytas 
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui, nustatyta galimo Reglamento 
(EB) Nr. 258/97 ir Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 nuostatų tarpusavio prieštaravimo 
problema, kai pareiškėjas gali siekti gauti leidimą naudoti naują maisto produktą ir vartoti to 
maisto produkto sveikumo teiginį arba teiginius ir kai duomenų apsauga grindžiama abiejų 
reglamentų nuostatomis.  Nors tai nepriskiriama šio pasiūlymo iš dalies pakeisti Reglamentą 
(EB) Nr. 1924/2006 taikymo sričiai, manau, jog Komisija turėtų stengtis daryti viską, kas 
įmanoma, kad tokiais atvejais užtikrintų paraiškų nagrinėjimą vienu metu – taip tokios pagal 
vieną reglamentą sėkmingomis pripažintos paraiškos nebūtų be reikalo vilkinamos pagal kito 
reglamento nuostatas. 
Tačiau dėl būtinybės sukurti patikimą duomenų apsaugos sistemą neturėtų sumažėti leidimų 
suteikimo proceso skaidrumas, todėl pateikiau pakeitimus, kuriuose reikalaujama, kad 
Komisija paskelbtų išsamias galimiems pareiškėjams skirtas gaires, taip pat nuolat informuotų 
pareiškėjus ir valstybių narių valdžios institucijas apie kiekvienu proceso etapu nagrinėjant 
paraišką daromą pažangą.

Išvada  
Atsižvelgiant į nuo 1997 m. gegužės 15 d. maisto pramonėje pasiektus mokslo ir technologijų 
laimėjimus, Naujų maisto produktų reglamento persvarstymas yra itin prasmingas ir iš tikrųjų 
būtinas.  Maisto sektorius yra vienas iš konkurencingiausių ir pažangiausių Sąjungos vidaus 
rinkos sektorių, todėl teisės aktai turi atspindėti naujas realijas. 
Po išsamių konsultacijų su vietos gamintojais, pramonės ekspertais ir maisto tvarkymo 
subjektais paaiškėjo, kad trys pagrindinės probleminės sritys yra naujų maisto produktų 
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apibrėžtis, leidimų suteikimo proceso supaprastinimas ir patikimos duomenų apsaugos 
nuostatos.  Sudėtingoje ir specifinėje naujų maisto produktų srityje suinteresuotiesiems 
subjektams labiausiai reikia veiksmingo proceso, kuris padėtų užtikrinti tikrumą ir tinkamą jų 
produktų apsaugą.  Manau, kad šiame pranešime pateikti pakeitimai yra ir prasmingi, ir 
veiksmingi Komisijos pasiūlymų pakeitimai, kuriuose kartu pripažįstamas Tarybos siekis bet 
kokiame būsimame Naujų maisto produktų reglamente užtikrinti didesnį aiškumą.


