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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Bendra informacija

Šis pasiūlymas dėl ES reglamento – tai antrasis Komisijos mėginimas reformuoti ES naujiems 
maisto produktams nuo 1997 m. taikomą tvarką. Dabartinė reglamentavimo sistema yra 
kritikuojama, nes leidimo naudoti naują maisto produktą suteikimo procedūra yra itin 
sudėtinga, ilga ir brangi. Ji kelia daugiau problemų bendrovėms, kurių pagrindinė rinka yra 
Europoje, nei trečiosioms šalims, tokioms kaip JAV ir Kanada, kuriose daug greitesnis 
leidimų prieš pateikiant produktą rinkai suteikimo procesas. Todėl daug ES maisto tvarkymo 
subjektų, ypač MVĮ, nenori kurti ir pateikti rinkai naujų maisto produktų arba maisto 
produktų sudedamųjų dalių, kuriems būtų taikoma naujo maisto produkto apibrėžtis.

Tarptautiniu mastu Pasaulio prekybos organizacijoje trečiosios šalys ne kartą skųsdavo ES, 
nes, jų manymu, leidimas naudoti naują maisto produktą yra prekybos kliūtis, dėl kurios į ES 
rinką negali patekti jų kilmės šalyje ilgai saugiai naudojami maisto produktai.

Pastabos

Naujuoju reglamentu siekiama ne tik užtikrinti maisto saugą (bendrasis tikslas), bet ir 
racionalizuoti bei supaprastinti leidimų naudoti naujus maisto produktus suteikimo tvarką 
nustatant Sąjungos naujų maisto produktų sąrašą. Itin palankiai vertinami pasiūlymai 
sumažinti valstybėms narėms ir jų subjektams tenkančią administracinę naštą ir leidimų 
suteikimo proceso trukmę bei sąnaudas, padidinti Europos maisto pramonės, ypač MVĮ, 
konkurencingumą, taip pat ir skatinant naujoves.

Be to, pasiūlyme įvedamas greitesnis ir proporcingesnis tradicinių trečiųjų šalių maisto 
produktų saugos vertinimas. Šiomis specialiosiomis nuostatomis, taikomomis maisto 
produktams, kurie nebuvo pateikti ES rinkai, bet kurie buvo ilgai saugiai naudoti ne ES 
šalyse, sudaromos palankesnės sąlygos minėtiems produktams patekti į rinką ir siekiama 
sukurti labiau suderintą sistemą ir prekybai palankią aplinką, ir taip reaguojama į PPO 
išreikštą susirūpinimą dėl savavališkų ir nepagrįstų ribojimų patekti į ES rinką.

Pasiūlymu taip pat siekiama įtvirtinti aiškesnę reglamente nustatytą naujų maisto produktų 
apibrėžtį ir taip padidinti teisinį tikrumą. Vis dėlto kai kas yra susirūpinęs, kad panaikinus 
kategorijas ir išplėtus apibrėžtis galima gauti priešingus, nei tikėtasi, rezultatus ir gali 
susidaryti teisės aktų spragų, turėsiančių poveikio maisto saugai.

Nuomonės referentei ypač kelia nerimą nauja apibrėžtis ir tikslūs pranešimo reikalavimai, 
kurie bus taikomi tradiciniams trečiųjų šalių maisto produktams. Pasiūlyme ne itin tiksliai 
apibrėžta sąvoka „ilgas saugus maisto produkto naudojimas“, tad prireiks parengti aiškias 
duomenų ir įrodymų, kuriuos turės pateikti pareiškėjai, rinkimo gaires ir standartus. To reikia, 
kad nauja centralizuota sistema iš tiesų veiktų, o ne keltų riziką, kad valstybės narės dažnai 
teiks nepagrįstus prieštaravimus dėl saugos. Be to, šie reikalavimai turi atitikti ES 
tarptautinius įsipareigojimus, kad nebūtų sukurti nepagrįsti apribojimai trečiųjų šalių 
subjektams.



PE537.403v03-00 4/17 AD\1040514LT.doc

LT

Nuomonės referentė žino, kad Europos maisto saugos tarnyboje šiuo metu atnaujinamos 
esamos 1997 m. patvirtintos gairės dėl mokslinių aspektų ir informacijos, kurios reikia norint 
pagrįsti paraiškas dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto sudedamųjų dalių pateikimo 
rinkai ir parengti pirmines įvertinimo ataskaitas pagal reglamentą (EB) Nr. 258/97. Apskritai 
dėl naujos centralizuotos sistemos padidės EFSA darbo krūvis ir jai reikės, savaime aišku, 
atitinkamų išteklių.

Nuomonės referentė mano, kad svarbios ne tik pirmiau minėtos gairės, bet svarbu ir trečiųjų 
šalių subjektams, norintiems pateikti maisto produktus ES rinkai, laiku suteikti pakankamą 
techninę pagalbą.

Galiausiai nuomonės referentė pabrėžia, kad svarbu atlikti reikiamą naujų taisyklių, ypač 
susijusių su supaprastinta tradicinių trečiųjų šalių maisto produktams taikoma procedūra, 
įgyvendinimo ir poveikio stebėseną. Šios stebėsenos rezultatų ataskaita turėtų būti pateikta 
Parlamentui praėjus penkeriems metams nuo naujo reglamento įsigaliojimo dienos.

Kai kuriomis pirmiau pateiktomis pastabomis grindžiami pasiūlymai, kuriuos Tarptautinės 
prekybos komiteto vardu teikia nuomonės referentė. Pasiūlymuose, parengtuose pakeitimų 
forma, dėmesys skiriamas nuostatoms, reglamentuojančioms tradicinius trečiųjų šalių maisto 
produktus, ir būtinam šioje srityje įgaliojimų delegavimui.

PAKEITIMAI

Tarptautinės prekybos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto 
saugos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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, taip pat skatinant 
inovacijas ir žemės ūkio ir maisto 
sektoriaus MVĮ kūrybiškumą turėtų būti 
užtikrinta aukšto lygio žmonių sveikatos, 
aplinkos ir vartotojų interesų apsauga bei 
veiksmingas vidaus rinkos veikimas. 
Turėtų būti taikomas atsargumo 
principas, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 178/2002;
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(11) tradiciniams trečiųjų šalių maisto 
produktams ir naujiems maisto 
produktams turėtų būti taikomos 
skirtingos nuostatos. Reikėtų sudaryti 
palankesnes sąlygas pateikti Sąjungos 
rinkai tradicinius trečiųjų šalių maisto 
produktus, jeigu įrodyta, kad maisto 
produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
naudotas saugiai, kaip numatyta 
mokslinėse ir techninėse gairėse, kurias 
pateiks Europos maisto saugos tarnyba 
(EMST). Tie maisto produktai trečiojoje 
šalyje turėtų būti vartoti pakankamai
didelės gyventojų dalies įprastame maisto 
racione bent 25 metus. Produkto 
naudojimas kitokiai nei maisto paskirčiai 
arba naudojimas, kurio negalima priskirti 
įprastam maisto racionui, neturėtų būti 
suprantamas kaip ilgas saugus maisto 
produkto naudojimas;

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) svarstydama galimą nanomedžiagų 
naudojimą maisto produktuose, EMST 
2011 m. balandžio 6 d. nuomonėje21 dėl 
nanomedžiagų naudojimo ir 
nanotechnologijų taikymo maisto ir pašarų 
grandinėje rizikos vertinimo 
rekomendacijų nutarė, kad yra nedaug 
informacijos apie nanomedžiagų 
toksikokinetiką ir dirbtinai sukurtų 
nanomedžiagų toksikologinių duomenų, ir 

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

gali prireikti padaryti esamų toksiškumo 
bandymo metodų metodinius 
patobulinimus. Siekdama geriau įvertinti 
maisto produktuose naudojamų 
nanomedžiagų saugą, atsižvelgdama į 
atsargumo principą, Komisija rengia 
bandymų metodus, kuriais būtų atsižvelgta 
į specialias dirbtinai sukurtų nanomedžiagų 
charakteristikas;

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) naujiems maisto produktams taikomi 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(ES) Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams nustatyti 
bendrieji ir kiti susiję Sąjungos maisto 
srities teisės aktuose nustatyti ženklinimo 
reikalavimai. Siekiant užtikrinti, kad 
vartotojai turėtų pakankamai informacijos 
apie naujo maisto produkto, taip pat ir 
įvežto iš trečiųjų šalių, pobūdį, turėtų būti 
pateikta papildoma ženklinimo 
informacija, visų pirma susijusi su maisto 
produkto aprašymu, jo kilme, jo sudėtimi 
ir naudojimo sąlygomis. Todėl įtraukiant 
naują maisto produktą į Sąjungos sąrašą 
arba į trečiųjų šalių tradicinių maisto 
produktų sąrašą gali būti nustatomos 
specialios vartojimo sąlygos arba 
ženklinimo reikalavimai, kurie, inter alia, 
gali būti susiję su specifine 
charakteristika ar maisto savybe, 
pavyzdžiui, sudėtimi, maistine verte ar 
maistiniu poveikiu bei maisto produkto 
numatyta paskirtimi, arba su etiniais 
aspektais ar poveikiu tam tikrų gyventojų 
grupių sveikatai. Tikslinga šiame 
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reglamente nustatyti konkrečius 
ženklinimo reikalavimus, susijusius su 
maisto produkte esančiomis dirbtinai 
sukurtomis nanomedžiagomis, kurioms 
taikomas šis reglamentas;

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir imtis visų 
būtinų priemonių jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios;

(26) valstybės narės turėtų nustatyti 
taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus 
šio reglamento nuostatas, ir imtis visų 
būtinų priemonių jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Tos sankcijos turėtų būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios 
ir turėtų padėti užtikrinti vienodas 
sąlygas;

Pakeitimas 6

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; 

b) tradicinis trečiosios šalies maisto 
produktas – naujas maisto produktas 
(išskyrus a punkto i–iii papunkčiuose 
nurodytus maisto produktus), gautas 
pirminės gamybos metu ir naudojant 
perdirbtus darinius, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 178/2002, ir ilgai 
saugiai naudojamas trečiojoje šalyje; 
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Pakeitimas 7

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl sąvokos „pakankamai didelė trečiosios 
šalies gyventojų dalis“ apibrėžties.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) pareiškėjas – valstybė narė, trečioji šalis 
arba suinteresuotoji šalis, galinti atstovauti 
kelioms suinteresuotosioms šalims, 
pateikusi Komisijai paraišką pagal 9 arba 
15 straipsnius arba pranešimą pagal 
13 straipsnį;

d) pareiškėjas – valstybė narė, trečioji šalis 
arba suinteresuotoji šalis, galinti atstovauti 
kelioms suinteresuotosioms šalims, arba 
VMĮ, pateikusi Komisijai paraišką pagal 9 
arba 15 straipsnius arba pranešimą pagal 
13 straipsnį;
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įgaliojimų delegavimas

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Komisijai pagal 27a straipsnį suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
dėl sprendimo, ar tam tikram maisto 
produktui taikoma 2 straipsnio 2 dalies 
a punkte nustatyta naujo maisto produkto 
apibrėžtis, ir dėl 17 straipsnyje numatyto 
leidimo išdavimo tradiciniam trečiosios 
šalies maisto produktui ir Sąjungos sąrašo 
atnaujinimo.

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad tikslinga panaudoti deleguotuosius aktus ir minėtais 
klausimais papildyti arba iš dalies pakeisti reglamentą. Jei šis pakeitimas būtų priimtas, 
reikėtų įtraukti konstatuojamąją dalį, kurioje išsamiai aprašomas įgaliojimų delegavimas. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija sudaro ir atnaujina Sąjungos 
naujų maisto produktų sąrašą, kuriuos 
leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje pagal 6, 
7 ir 8 straipsnius (toliau – Sąjungos 
sąrašas).

1. Komisija sudaro, atnaujina ir viešai 
paskelbia Sąjungos naujų maisto produktų, 
kuriuos leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje 
pagal 6, 7 ir 8 straipsnius, sąrašą (toliau –
Sąjungos sąrašas), kaip nustatyta šio 
reglamento priede. Į Sąjungos sąrašą 
įtraukiami tradiciniai trečiųjų šalių 
maisto produktai.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei įmanoma užtikrinti jo gamybai 
panaudotų medžiagų atsekamumą.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) papildomi specialieji ženklinimo 
reikalavimai, siekiant informuoti galutinį 

c) papildomi specialieji ženklinimo 
reikalavimai, siekiant informuoti galutinį 
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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;

vartotoją apie visas specialias maisto 
produkto charakteristikas arba savybes ir 
užtikrinti jo atsekamumą, pvz., sudėtį, 
provenenciją, 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;

Pagrindimas

Naujų maisto produktų ženklinimas turi sudaryti sąlygas galutiniam vartotojui nustatyti 
produkto kilmę.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jo kilmės šalis; c) jo kilmės šalis ir jo gamybai panaudotų 
medžiagų kilmės šalys;

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

d) dokumentais pagrįsti duomenys, 
pagrindžiantys ilgą saugų maisto produkto 
naudojimą trečiojoje šalyje, kaip nustatyta 
Europos maisto saugos tarnybos (EMST) 
parengtose ES gairėse;

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalies e punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) naudojimo sąlygos ir specialieji 
vartotojo neklaidinančio ženklinimo 
reikalavimai.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

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 nuo EMST nuomonės 
paskelbimo Komisija priima deleguotąjį
aktą, kuriuo leidžiama pateikti rinkai 
Sąjungoje tradicinį trečiosios šalies maisto 
produktą ir atnaujinamas Sąjungos sąrašas, 
atsižvelgdama į:

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad tikslinga panaudoti deleguotuosius aktus ir minėtais 
klausimais papildyti reglamentą. Jei šis pakeitimas būtų priimtas, reikėtų įtraukti 
konstatuojamąją dalį, kurioje išsamiai aprašomas įgaliojimų delegavimas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, remiantis 
EMST gairėmis; 

Pagrindimas

Be jau egzistuojančių mokslinių gairių, EMST turėtų parengti technines gaires ir priemones, 
kurios padėtų trečiųjų šalių maisto tvarkymo subjektams pateikti paraiškas arba pranešimus.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 4 dalies 2 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) naujo maisto produkto pavadinimas ir
aprašymas;

b) naujo maisto produkto pavadinimas,
aprašymas ir sudėtis;

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto tvarkymo subjektai nedelsdami 
informuoja Komisiją apie:

2. Maisto tvarkymo subjektai ir valstybių 
narių sveikatos priežiūros institucijos
nedelsdami informuoja Komisiją apie:

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
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26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos sankcijos už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi 
visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos 
būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios. Valstybės narės iki …26

praneša Komisijai apie tas nuostatas bei 
nedelsdamos informuoja apie vėliau 
padarytus su jomis susijusius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles, kuriomis 
reglamentuojamos sankcijos už šio 
reglamento nuostatų pažeidimus, ir imasi 
visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jos 
būtų taikomos. Numatytos sankcijos turi 
būti veiksmingos, proporcingos ir 
atgrasančios ir jomis užtikrinamos 
vienodos sąlygos. Valstybės narės iki …26

praneša Komisijai apie tas nuostatas bei 
nedelsdamos informuoja apie vėliau 
padarytus su jomis susijusius pakeitimus.

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

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įgaliojimų delegavimas

1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
nustatytomis sąlygomis.

2. 3 ir 17 straipsniuose nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui nuo …*. Likus ne mažiau 
kaip devyniems mėnesiams iki penkerių 
metų laikotarpio pabaigos Komisija 
parengia naudojimosi deleguotaisiais 
įgaliojimais ataskaitą. Įgaliojimai savaime 
pratęsiami tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas arba Taryba 
pareiškia prieštaravimų dėl tokio 
pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 
mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 



AD\1040514LT.doc 15/17 PE537.403v03-00

LT

pabaigos.

3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kada atšaukti 3 ir 17 straipsniuose 
nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiami tame sprendime nurodyti 
įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. 
Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame 
nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau 
galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4. Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija 
nedelsdama vienu metu praneša Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

5. Pagal 3 ir 17 straipsnius priimtas 
deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, 
jeigu per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį 
aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų arba 
jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui 
ir Europos Parlamentas, ir Taryba 
praneša Komisijai, kad prieštaravimų 
nereikš. Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva šis laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiais.

_____________

*OL: prašom įrašyti šio reglamento 
įsigaliojimo datą.

Pagrindimas

Nuomonės referentė mano, kad tikslinga apriboti įgaliojimų suteikimo Komisijai laikotarpį. 
Taip apribojant užtikrinama didesnė parlamentinė kontrolė, nes Komisija įpareigojama likus 
ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki nustatyto laikotarpio pabaigos parengti naudojimosi 
deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Kita vertus, automatinis įgaliojimų delegavimo 
laikotarpio pratęsimas dar vienam tokios pačios trukmės laikotarpiui užkerta kelią pernelyg 
dideliam teisės aktų leidėjų apkrovimui ir palengvina reglamento įgyvendinimą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a straipsnis (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pranešimų teikimas

Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento taikymo dienos Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
jo įgyvendinimo ataskaitą, kurioje visų 
pirma aptariamas naujos supaprastintos 
trečiųjų šalių naujiems maisto 
produktams ir tradiciniams maisto 
produktams taikomos procedūros 
poveikis. Ši ataskaita paskelbiama viešai.
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