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TRUMPAS PAGRINDIMAS 

2008 m. Komisija pasiūlė peržiūrėti ES teisės aktus dėl naujų maisto produktų 

(2008/0002 (COD)). Tačiau teisėkūros procedūra žlugo taikymo procedūros etapu – tai labiausia 

lėmė nesutarimai dėl maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų, įtraukimo į reglamento 

taikymo sritį. 2013 m. gruodį Komisija patvirtino persvarstytą teisės aktų dėl gyvūnų klonavimo 

ir naujų maisto produktų paketą. 

 

Siūlomas reglamentas dėl naujų maisto produktų nebeapima maisto produktų, pagamintų iš 

klonuotų gyvūnų, kadangi ši sritis įtraukta į atskirą paketo pasiūlymą. Nuomonės referentė 

teigiamai vertina tai, kad maistas, pagamintas iš gyvūnų klonų, neįtrauktas į šio reglamento 

taikymo sritį ir kad nuostatas dėl jo įtraukimo apima specialus pasiūlymas, kaip ir ragino Žemės 

ūkio ir kaimo plėtros komitetas. Pasiūlymas netaikomas ir genetiškai modifikuotiems maisto 

produktams, kurie patenka į Reglamento (EB) Nr. 1829/20031 taikymo sritį. 

 

Pasiūlymo dėl naujų maisto produktų tikslas – peržiūrėti šiuo metu galiojančius teisės aktus 

(Reglamentą (EB) Nr. 258/972 ir Reglamentą (EB) Nr. 1852/20013) siekiant atnaujinti ir 

supaprastinti dabartines leidimo suteikimo procedūras ir atsižvelgti į naujus Sąjungos teisės 

pokyčius. Pagal siūlomą reglamentą Komisija ketina sukurti centralizuotą leidimų išdavimo 

sistemą – taip pareiškėjams, siekiantiems gauti naujo maisto produkto leidimą, būtų aiškiau, o 

leidimo išdavimo procedūra taptų paprastesnė ir greitesnė. Nuomonės referentė pritaria, kad 

dabartinę leidimo išdavimo procedūrą būtina supaprastinti, tačiau laikosi nuomonės, jog 

prioritetas turėtų būti teikiamas maisto saugos ir vartotojų sveikatos apsaugos užtikrinimui visais 

naujų maisto produktų leidimų išdavimo procedūros etapais. Be to, Sąjunga, vadovaudamasi 

atsargumo principu, turėtų užtikrinti savo piliečiams visapusiškas Sąjungos rinkai pateiktų 

maisto produktų saugos užtikrinimo priemones. 

 

Pasiūlyme numatyta supaprastinta trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų leidimų išdavimo 

procedūra, kad būtų pašalintos visos prekybos kliūtys, kurias lemia šiuo metu taikoma ilga 

leidimo išdavimo procedūra. Jei gali būti pateikta informacija apie saugų produkto naudojimą 

trečiojoje šalyje ir jei valstybės narės ar Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) nereiškia su 

sauga susijusių prieštaravimų, maisto produktą galima pateikti ES rinkai. Nuomonės referentė 

mano, jog turėtų būti reikalaujama, kad trečiųjų šalių maisto produktai atitiktų tokius pat 

standartus, kokie taikomi ir ES maisto produktams. 

 

Nuomonės referentė taip pat mano, kad valstybės narės turėtų turėti galimybę pasikonsultuoti su 

Komisija ir kitomis valstybėmis narėmis, jei patiria sunkumų siekdamos nustatyti, ar maisto 

produktas patenka į šio reglamento taikymo sritį, po to, kai apsvarsto visą būtiną maisto 

tvarkymo subjektų pateiktą informaciją. 

 

                                                 
1  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). 
2  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). 
3  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). 
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Tuo pat metu EFSA, vertindama naujo maisto produkto, kuriuo ketinama pakeisti panašų maisto 

produktą, saugą, turi užtikrinti, kad nauji maisto produktai, palyginti su maisto produktais, 

kuriuos ketinama jais pakeisti, maistingumo požiūriu nebūtų mažiau naudingi vartotojui. 

 

Komisija siūlo parengti pradinį Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems suteiktas leidimas, ir 

trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašą – tai turėtų būti padaryta įgyvendinimo aktu. 

Tačiau, kadangi naujų maisto produktų sąrašas yra esminė nuostata, ji turėtų būti įtraukta į 

pagrindinį teisės aktą (jo priedą). Be to, turėtų būti numatyta galimybė atnaujinti naujų maisto 

produktų sąrašą, tačiau procedūra neturėtų trukti tiek ilgai, kiek ji trunka priimant pagrindinį 

teisės aktą, taigi turėtų būti taikomi deleguotieji aktai. 

PAKEITIMAI 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros 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 bei gyvūnų 

sveikatos apsaugą turėtų būti užtikrinta 

aukšto lygio žmonių sveikatos, vartotojų 

interesų ir aplinkos apsauga bei 

veiksmingas vidaus rinkos veikimas. Be to, 

turėtų būti taikomas atsargumo principas, 

kaip nustatyta Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/20021a; 

 __________________ 

 1a 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). 
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Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (2a) Sąjungos teisės aktuose nustatyti 

standartai turėtų būti taikomi visiems 

Sąjungos rinkai pateiktiems maisto 

produktams, įskaitant iš trečiųjų šalių 

importuojamus maisto produktus; 

Pagrindimas 

Šį pakeitimą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas priėmė rengdamas savo nuomonę per 

pirmąjį 2008 m. pasiūlymo svarstymą (2008/0002 (COD)) ir atrodo, jog tikslinga pakartoti, 

kad Sąjungos standartai turėtų būti taikomi ir importuojamiems maisto produktams. 

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 

1 straipsnyje nustatytas naujų maisto 

produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 

atnaujinti, pakeičiant jas nuoroda į 

Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamento (EB) Nr. 178/200215 

2 straipsnyje pateiktą bendrą maisto 

apibrėžtį; 

(5) Reglamento (EB) Nr. 258/97 

1 straipsnyje nustatytas naujų maisto 

produktų kategorijas reikėtų paaiškinti ir 

atnaujinti; 

 

__________________  

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). 
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Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (5a) naujais maisto produktais, kaip 

apibrėžta šiame reglamente, turėtų būti 

laikomi maisto produktai ir maisto 

sudedamosios dalys, kurie priskiriami 

šioms kategorijoms: maisto produktai ir 

maisto sudedamosios dalys, turintys naują 

ar sąmoningai pakeistą pirminę 

molekulinę struktūrą, maisto produktai ir 

maisto sudedamosios dalys, sudaryti arba 

išskirti iš mikroorganizmų, grybų arba 

dumblių arba kitų biologinės ar 

mineralinės kilmės medžiagų, maisto 

produktai, kuriuose yra, kurie sudaryti ar 

pagaminti iš augalų ar jų dalių, išskyrus 

augalus, kurie gaunami tradiciniais 

dauginimo ar auginimo būdais ir yra jau 

seniai saugiai naudojami Sąjungos 

rinkoje, jeigu dėl tų dauginimo ir 

auginimo būdų iš esmės nepasikeičia 

maisto produktų sudėtis ar struktūra ir jie 

neturi neigiamos įtakos produktų 

maistinei vertei, įsisavinimui ar 

nepageidaujamų medžiagų kiekiui, taip 

pat maisto produktai, kuriuose yra, kurie 

sudaryti ar pagaminti iš vabzdžių ar jų 

dalių; 

 

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) siekiant užtikrinti Reglamente (EB) 

Nr. 258/97 nustatytų taisyklių tęstinumą, 

(6) siekiant užtikrinti Reglamente (EB) 

Nr. 258/97 nustatytų taisyklių tęstinumą, 
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turėtų būti išlaikytas tas pats kriterijus, 

kuriuo remiantis maisto produktas 

laikomas nauju, t. y. žmonėms skirti maisto 

produktai neturi būti plačiai naudoti 

Sąjungoje iki Reglamento (EB) Nr. 258/97 

įsigaliojimo, t. y. 1997 m. gegužės 15 d. 

Naudojimas Sąjungoje taip pat turėtų 

reikšti naudojimą valstybėse narėse, 

neatsižvelgiant į jų įstojimo į Europos 

Sąjungą datą; 

turėtų būti išlaikytas tas pats kriterijus, 

kuriuo remiantis maisto produktas 

laikomas nauju, t. y. žmonėms skirti maisto 

produktai neturi būti plačiai naudoti arba 

pateikti rinkai Sąjungoje iki Reglamento 

(EB) Nr. 258/97 įsigaliojimo, t. y. 1997 m. 

gegužės 15 d. Naudojimas Sąjungoje taip 

pat turėtų reikšti naudojimą valstybėse 

narėse, neatsižvelgiant į jų įstojimo į 

Europos Sąjungą datą; 

Pagrindimas 

Pakeitimas teikiamas dėl siūlomų 2 straipsnio 2 dalies a punkto pakeitimų. 

 

 

Pakeitimas 6 

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 bei 

aplinkai. 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; 

__________________ __________________ 

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 

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 
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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). 

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). 

 

 

Pakeitimas 7 

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; 

(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, atlikus 

išsamų rizikos vertinimą, o po to – 

atitinkamais konkrečiais teisės aktais; 

Pagrindimas 

Pakeitimas teikiamas dėl siūlomų 2 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio pakeitimų. 

 

 

Pakeitimas 8 

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 

(11) reikėtų sudaryti palankesnes sąlygas 

pateikti Sąjungos rinkai tradicinius trečiųjų 

šalių maisto produktus, jeigu įrodyta, kad 

maisto produktas trečiojoje šalyje ilgą laiką 
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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; 

naudotas saugiai. Tie maisto produktai 

trečiojoje šalyje turėtų būti vartoti 

pakankamai didelės gyventojų dalies 

įprastame kasdieniame maisto racione bent 

25 metus. Vertinant tokių maisto produktų 

saugą ir juos valdant reikėtų atsižvelgti į 

ilgą saugų jų naudojimą trečiojoje šalyje, 

išskyrus naudojimą kitokiai nei maisto 

paskirčiai, naudojimą, kurio negalima 

priskirti įprastam maisto racionui, ir 

naudojimą medicinos tikslais. Taip pat 

reikėtų atsižvelgti į tai, kad trečiųjų šalių 
maisto produktų struktūra ir savybės gali 

skirtis dėl klimato sąlygų; 

 

 

Pakeitimas 9 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (11a) tai, ar trečiosios šalies gyventojai 

maisto produktą vartoja plačiai, turėtų 

būti nustatoma remiantis maisto tvarkymo 

subjektų pateikta informacija ir, prireikus 

pagrįsta kita trečiosios šalies turima 

informacija. Tais atvejais, kai 

informacijos apie maisto produkto 

vartojimą žmonių maistui yra 

nepakankamai, turėtų būti nustatyta 

paprasta ir skaidri tokios informacijos 

rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 

Europos maisto saugos tarnybą (EMST) 

ir maisto tvarkymo subjektus. Komisijai 

turėtų būti suteikti įgyvendinimo 

įgaliojimai tiksliau nustatyti tokio 

konsultacijų proceso procedūrinius 

veiksmus; 

Pagrindimas 

Šio pakeitimo tikslas – paaiškinti, kaip nustatoma, ar vartojimas yra „platus“. 
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Pakeitimas 10 

Pasiūlymas dėl reglamento 

15 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(15) Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai nuspręsti, ar tam 

tikram maisto produktui taikoma naujo 

maisto produkto apibrėžtis, taigi ir šiame 

reglamente nustatytos taisyklės dėl naujų 

maisto produktų; 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 11 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(16) ar maisto produktas buvo Sąjungoje 

plačiai naudotas žmonių maistui iki 

1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 

nustatoma remiantis maisto tvarkymo 

subjektų pateikta ir prireikus kita 

valstybių narių turima informacija. Jeigu 

maisto tvarkymo subjektai nėra tikri, koks 

yra maisto produktų, kuriuos jie ketina 

pateikti rinkai, statusas, jie turėtų 

pasikonsultuoti su valstybėmis narėmis. 

Tais atvejais, kai informacijos apie maisto 

produkto naudojimą žmonių maistui iki 

1997 m. gegužės 15 d. nėra arba jos yra 

nepakankamai, turėtų būti nustatyta 

paprasta ir skaidri tokios informacijos 

rinkimo tvarka, įtraukiant Komisiją, 

valstybes nares ir maisto tvarkymo 

subjektus. Komisijai turėtų būti suteikti 

įgyvendinimo įgaliojimai nustatyti tokio 

konsultacijų proceso procedūrinius 

veiksmus; 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 

Pagrindimas 

Lingvistinis pakeitimas. Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. Pakeitimas 
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taikomas tik tekstui prancūzų kalba. 

 

Pakeitimas 12 

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, o jų saugos 

vertinimas turėtų būti pagrįstas 

atsargumo principu, kaip nustatyta 

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 

7 straipsnyje. Be to, dėl jų naudojimo 

neturėtų būti klaidinami vartotojai. Todėl 

vartotojai turėtų būti informuojami apie 

naujų maisto produktų sudėtį, 

sudedamąsias dalis ir jų gamybai 

panaudotas technologijas. Taigi produktų 

ženklinimo reikalavimai yra labai 

svarbūs, ypač tada, kai naujas maisto 

produktas pagamintas iš naujų medžiagų 

arba medžiagų, gautų taikant naujus 

gyvulininkystės ar augalininkystės 

metodus, arba įdiegus naujus gamybos 

procesus. Taip pat, kai naujo maisto 

produkto paskirtis yra pakeisti kitą maisto 

produktą, jis neturėtų skirtis nuo to maisto 

produkto tiek, kad vartotojui maistingumo 

atžvilgiu jis būtų mažiau naudingas ar 

prastesnės kokybės; 

Pagrindimas 

Šio pakeitimo pirmąją dalį Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas priėmė rengdamas savo 

nuomonę per pirmąjį 2008 m. pasiūlymo svarstymą (2008/0002 (COD)) ir atrodo, jog čia 

tikslinga pakartoti, kad turėtų būti taikomas atsargumo principas. 

 

Pakeitimas 13 

Pasiūlymas dėl reglamento 

18 konstatuojamoji dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 

pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 

maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 

naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 

pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 

sąrašas). Todėl tikslinga įgyvendinimo 

aktu sudaryti Sąjungos naujų maisto 

produktų sąrašą ir į jį įtraukti naujus maisto 

produktus, kuriuos leidžiama pateikti rinkai 

arba apie kuriuos pranešta pagal 

Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 arba 

7 straipsnius, taip pat visas leidimų 

suteikimo sąlygas. Kadangi šių naujų 

maisto produktų sauga jau įvertinta, jie 

pagaminti ir parduodami Sąjungoje 

teisėtai, ir praeityje dėl jų nekilo 

susirūpinimo dėl sveikatos, pirmą kartą 

sudarant Sąjungos sąrašą turėtų būti 

laikomasi patariamosios procedūros; 

(18) nauji maisto produktai neturėtų būti 

pateikiami rinkai arba naudojami žmonių 

maistui, jeigu jie nėra įtraukti į Sąjungos 

naujų maisto produktų, kuriuos leidžiama 

pateikti rinkai, sąrašą (toliau – Sąjungos 

sąrašas). Todėl tikslinga sudaryti Sąjungos 

naujų maisto produktų sąrašą ir į jį įtraukti 

naujus maisto produktus, kuriuos leidžiama 

pateikti rinkai arba apie kuriuos pranešta 

pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4, 5 

arba 7 straipsnius, taip pat visas leidimų 

suteikimo sąlygas; 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 

 

 

Pakeitimas 14 

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 

(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 
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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; 

naudojimu, jeigu nepareikšta pagrįstų 

prieštaravimų dėl saugos. Tas sąrašas 

turėtų būti lengvai prieinamas ir visiškai 

skaidrus. Pagal SESV 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus dėl Sąjungos sąrašo 

atnaujinimo;  

Pagrindimas 

Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir jų paskirtis – papildyti arba iš dalies pakeisti 

tam tikras neesmines šio reglamento nuostatas, Komisija turėtų būti įgaliota priimti 

deleguotuosius aktus pagal SESV 290 straipsnį, siekiant atnaujinti sąrašą. 

 

 

Pakeitimas 15 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(20) taip pat turėtų būti nustatyti dėl naujų 

maisto produktų saugai kylančios rizikos 

vertinimo kriterijai. Siekiant užtikrinti 

suderintą mokslinį naujų maisto produktų 

vertinimą, tokį vertinimą turėtų atlikti 

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – 

EMST); 

(20) taip pat turėtų būti aiškiai apibrėžti ir 

nustatyti dėl naujų maisto produktų saugai 

kylančios rizikos vertinimo kriterijai. 

Siekiant užtikrinti suderintą mokslinį naujų 

maisto produktų vertinimą, tokį vertinimą 

turėtų atlikti EMST. EMST, kurios 

vertinimai turėtų būti atliekami skaidriai, 

turėtų sukurti tinklą su valstybėmis 

narėmis ir Naujų maisto produktų ir 

procesų patariamuoju komitetu (toliau – 

NMPPPK). Bet kokia nauja 

charakteristika, galinti daryti poveikį 

sveikatai, turėtų būti vertinama atskirai; 

 

 

Pakeitimas 16 

Pasiūlymas dėl reglamento 

21 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (21a) iš klonuotų gyvūnų pagamintus 

maisto produktus reglamentuoja 
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Reglamentas (EB) Nr. 258/1997 ir jie turi 

būti įtraukti į būsimą direktyvą dėl maisto 

produktų, pagamintų iš gyvūnų klonų, 

pateikimo rinkai. Atsižvelgiant į tai, iš 

klonuotų gyvūnų pagaminti maisto 

produktai neturėtų būti įtraukti į šio 

reglamento taikymo sritį; 

 

 

Pakeitimas 17 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(27) siekiant užtikrinti vienodas šio 

reglamento įgyvendinimo sąlygas, kad 

būtų atnaujinamas Sąjungos sąrašas 

įtraukiant į jį tradicinius trečiųjų šalių 

maisto produktus nesant pagrįstų 

prieštaravimų dėl saugos, Komisijai turėtų 

būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai; 

Išbraukta. 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 

 

 

Pakeitimas 18 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 

naujų maisto produktų apibrėžtimi, 
konsultacijų dėl naujo maisto produkto 

statuso nustatymo procesu, kitokio 

pobūdžio Sąjungos sąrašo atnaujinimu, 
paraiškų įtraukti naują maisto produktą į 

Sąjungos sąrašą bei pranešimų projektų 

rengimu ir teikimu, paraiškų arba 

(28) įgyvendinimo įgaliojimai, susiję su 

konsultacijų dėl naujo maisto produkto 

statuso nustatymo procesu, paraiškų 

įtraukti naują maisto produktą į Sąjungos 

sąrašą bei pranešimų projektų rengimu ir 

teikimu, paraiškų arba pranešimų galiojimo 

tikrinimo tvarka ir konfidencialumo 

nuostatomis, turėtų būti vykdomi 
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pranešimų galiojimo tikrinimo tvarka, 

konfidencialumu ir pereinamojo 

laikotarpio nuostatomis, turėtų būti 

vykdomi vadovaujantis Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 

Nr. 182/201122; 

vadovaujantis Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/201122; 

__________________ __________________ 

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

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

22 2011 m. vasario 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 

Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių 

narių vykdomos Komisijos naudojimosi 

įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 

mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai 

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

Pagrindimas 

Pakeitimas atitinka atliktus straipsnių pakeitimus, susijusius su naudojimusi įgyvendinimo ar 

delegavimo įgaliojimais. 

 

Pakeitimas 19 

Pasiūlymas dėl reglamento 

28 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 (28a) siekiant papildyti ar iš dalies 

pakeisti kai kurias neesmines šio 

reglamento nuostatas, pagal Sutarties dėl 

Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį 

Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai 

priimti aktus dėl naujų maisto produktų 

apibrėžties, leidimų naujiems maisto 

produktams ir tradiciniams trečiųjų šalių 

maisto produktams suteikimo, Sąjungos 

sąrašo atnaujinimo ir pereinamojo 

laikotarpio priemonių priėmimo. Ypač 

svarbu, kad atlikdama parengiamąjį 

darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, 

taip pat ir su ekspertais. Atlikdama su 

deleguotaisiais aktais susijusį 

parengiamąjį darbą ir rengdama jų 

tekstus Komisija turėtų užtikrinti, kad 

atitinkami dokumentai būtų vienu metu, 

laiku ir tinkamai perduodami Europos 



 

PE537.498v03-00 16/43 AD\1039139LT.doc 

LT 

Parlamentui ir Tarybai; 

Pagrindimas 

Pakeitimas atitinka atliktus straipsnių pakeitimus, susijusius su naudojimusi įgyvendinimo ar 

delegavimo įgaliojimais. 

 

 

Pakeitimas 20 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 

maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 

taisyklės, siekiant užtikrinti veiksmingą 

vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 

žmonių sveikatos bei vartotojų interesų 

apsaugą. 

1. Šiuo reglamentu nustatomos naujų 

maisto produktų pateikimo Sąjungos rinkai 

taisyklės, siekiant užtikrinti aukšto lygio 

žmonių sveikatos, vartotojų interesų ir 

aplinkos apsaugą, kartu užtikrinant 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą, 

skaidrumą, skatinant žemės ūkio 

produktų perdirbimo pramonės inovacijas 
ir, jei taikoma, gyvūnų sveikatos apsaugą. 
 

 

 

 

 

Pakeitimas 21 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) maisto produktams, kuriems taikoma 

Tarybos direktyva Nr. XXX/XX/ES dėl 

[dėl maisto produktų, pagamintų iš 

gyvūnų klonų, pateikimo rinkai]. 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 22 

Pasiūlymas dėl reglamento 

1 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Iš klonuotų gyvūnų pagaminti maisto 

produktai neįtraukiami į Sąjungos naujų 

maisto produktų sąrašą. 

 

 

Pakeitimas 23 

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 kuris 

maisto produktas, kuris Sąjungoje nebuvo 

plačiai vartotas arba parduodamas 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: 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama padidinti teisinį tikrumą. 

 

 

Pakeitimas 24 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punkto -i a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -ia) maisto produktai ir maisto 

sudedamosios dalys, turintys naują ar 

sąmoningai pakeistą pirminę molekulinę 

struktūrą; 

 

 

Pakeitimas 25 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punkto -i b papunktis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -ib) maisto produktai ir maisto 

sudedamosios dalys, sudaryti arba išskirti 

iš mikroorganizmų, grybų arba dumblių 

arba kitų biologinės ar mineralinės kilmės 

medžiagų; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama sudaryti sąlygas patikslinti reglamentą atsižvelgiant į naujas 

technologijas, taip pat naujus į Sąjungos rinką pateikiamus maisto produktus. 

 

 

Pakeitimas 26 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punkto -i c papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -ic) maisto produktai, kuriuose yra, kurie 

sudaryti ar pagaminti iš augalų ar jų 

dalių, išskyrus augalus, kurie gaunami 

tradiciniais dauginimo ar auginimo 

būdais ir yra jau seniai saugiai naudojami 

Sąjungos rinkoje, jeigu dėl tų dauginimo 

ir auginimo būdų iš esmės nepasikeičia 

maisto produktų sudėtis ar struktūra ir jie 

neturi neigiamos įtakos produktų 

maistinei vertei, įsisavinimui ar 

nepageidaujamų medžiagų kiekiui; 

 

 

 

Pakeitimas 27 

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 

i) maisto produktai, pagaminti naudojant 

iki 1997 m. gegužės 15 d. Sąjungoje 
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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; 

nenaudotą maisto gamybos procesą, dėl 

kurio iš esmės pasikeičia maisto produktų 

sudėtis ar struktūra ir tai turi neigiamos 

įtakos jų maistinei vertei, įsisavinimui ar 

nepageidaujamų medžiagų kiekiui, kaip 

nustatyta remiantis išsamiu rizikos 

vertinimu; 

 

 

Pakeitimas 28 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punkto i a papunktis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ia) maisto produktai, kuriuose yra, kurie 

sudaryti ar pagaminti iš vabzdžių ar jų 

dalių; 

 

 

 

Pakeitimas 29 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunkčio 1 įtrauka 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

– taikytas naujas gamybos procesas, kaip 

nurodyta šios dalies i punkte; arba 

– taikytas gamybos procesas, kuris maisto 

produktams gaminti Sąjungoje nebuvo 

naudojamas iki 1997 m. gegužės 15 d.; 

arba  

Pagrindimas 

Siekiama patikslinimo. 

 

 

Pakeitimas 30 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies c punktas 
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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; 

Pagrindimas 

Šiuo atveju tinkamesnė sąvoka „pakankamai didelė“. 

 

Pakeitimas 31 

Pasiūlymas dėl reglamento 

2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ea) klonuoti gyvūnai – gyvūnai, veisiami 

taikant nelytinį dirbtinį reprodukcijos 

metodą, siekiant sukurti genetiškai 

tapačią arba beveik tapačią gyvūno 

kopiją; 

 

 

Pakeitimas 32 

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 

Deleguotasis įgaliojimas, susijęs su 

2 straipsnio 2 dalies a punkte pateikta 

naujo maisto produkto apibrėžtimi 
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Pakeitimas 33 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 1 pastraipa 

 

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 26a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 
siekiant nuspręsti, ar tam tikram maisto 

produktui taikoma 2 straipsnio 2 dalies 

a punkte nustatyta naujo maisto produkto 

apibrėžtis. 

Pagrindimas 

Priimant tokius visuotinai taikomus sprendimus, kaip sprendimai dėl naujų maisto produktų 

apibrėžties, pagal kurią nustatoma ir šio reglamento taikymo sritis, labiau tikslinga naudotis 

deleguotaisiais įgaliojimais. 

 

Pakeitimas 34 

Pasiūlymas dėl reglamento 

3 straipsnio 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 35 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Maisto tvarkymo subjektai patikrina, ar 

maisto produktams, kuriuos jie ketina 

pateikti rinkai Sąjungoje, taikomas šis 

reglamentas. 

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.) 
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Pagrindimas 

Lingvistinis pakeitimas. Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas. Pakeitimas 

taikomas tik tekstui prancūzų kalba. 

 

Pakeitimas 36 

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. 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 pateikia 

visą reikiamą informaciją, kad ši galėtų 

nustatyti, ar maisto produktas patenka į šio 

reglamento taikymo sritį. 

Pagrindimas 

Maisto tvarkymo subjektai turi pateikti visą reikiamą informaciją, susijusią su naujuoju 

produktu, kurį jie ketina pateikti rinkai, kad būtų galima nustatyti, ar tas produktas yra 

naujas maisto produktas. 

 

Pakeitimas 37 

Pasiūlymas dėl reglamento 

4 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Siekdamos nustatyti, ar maisto 

produktas patenka į šio reglamento 

taikymo sritį, valstybės narės gali 

konsultuotis su Komisija ir kitomis 

valstybėmis narėmis. 

Pagrindimas 

Tais atvejais, kai valstybės narės turi abejonių dėl to, ar maisto produktas patenka į šio 
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reglamento taikymo sritį, jos turi turėti galimybę pasikonsultuoti su Komisija ir (arba) 

valstybėmis narėmis. 

 

Pakeitimas 38 

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. Sąjungos naujų maisto produktų, kuriuos 

leidžiama pateikti rinkai Sąjungoje pagal 6 

ir 8 straipsnius, sąrašas (toliau – Sąjungos 

sąrašas) pateikiamas priede. 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 

 

Pakeitimas 39 

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 galima pateikti tik 

leidžiamus naudoti ir į Sąjungos sąrašą 

įtrauktus naujus maisto produktus, kurie 

naudojami laikantis tame sąraše nustatytų 

sąlygų ir ženklinimo reikalavimų. 

Pagrindimas 

Naujiems maisto produktams taikomi Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 nustatyti ženklinimo 

reikalavimai. 

 

 

Pakeitimas 40 

Pasiūlymas dėl reglamento 

5 straipsnio 2 a dalis (nauja) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 2a. Komisija Sąjungos sąrašą viešai 

paskelbia savo interneto svetainėje. 

 

 

Pakeitimas 41 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) jei, remiantis turimais moksliniais 

įrodymais, jis nekelia pavojaus žmonių 

sveikatos saugai; 

a) jei, remiantis turimais moksliniais 

įrodymais ir laikantis Reglamento (EB) 

Nr. 178/2002 7 straipsnyje nustatyto 

atsargumo principo, jis nekelia pavojaus 

žmonių sveikatos saugai ir, jei taikoma, 

aplinkai; 

 

Pagrindimas 

Šį pakeitimą Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas priėmė rengdamas savo nuomonę per 

pirmąjį 2008 m. pasiūlymo svarstymą (2008/0002 (COD)) ir atrodo, jog čia tikslinga 

pakartoti, kad turėtų būti taikomas atsargumo principas. 

 

 

Pakeitimas 42 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 straipsnio 1 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) jo naudojimas neklaidina vartotojo; b) jo naudojimas bent jau iš esmės 

neklaidina vartotojo; 

 

Pakeitimas 43 

Pasiūlymas dėl reglamento 

7 straipsnis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

7 straipsnis Išbraukta. 

Pradinio Sąjungos sąrašo sudarymas  

 

 

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. 

 

Tas įgyvendinimo aktas priimamas 

laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 

patariamosios procedūros. 

 

__________________  

23 Leidinių biurui: įrašyti datą: 

24 mėnesiai po šio reglamento 

įsigaliojimo. 

 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 

 

 

Pakeitimas 44 

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. 
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Pagrindimas 

Sąjungos naujų maisto produktu sąraše turi būti aiškiai nurodyta, kokios sąlygos buvo 

nustatytos išduodant leidimą. 

 

 

Pakeitimas 45 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. 2 dalyje numatytame naujo maisto 

produkto įraše Sąjungos sąraše, jei reikia, 

nurodoma: 

3. 2 dalyje numatytame naujo maisto 

produkto įraše Sąjungos sąraše nurodoma: 

 

 

Pakeitimas 46 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) naujo maisto produkto specifikacija; a) naujo maisto produkto ir technologinio 

proceso specifikacija; 

 

 

Pakeitimas 47 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies a b punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ab) pareiškėjo pavardė, vardas arba 

pavadinimas ir adresas; 

 

 

Pakeitimas 48 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies b punktas 



 

AD\1039139LT.doc 27/43 PE537.498v03-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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; 

b) jei reikia, 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; 

 

 

 

Pakeitimas 49 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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; 

c) jei reikia, 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. Jei naujame 

maisto produkte yra dirbtinai sukurtų 

nanomedžiagų arba jis sudarytas iš tokių 

medžiagų, tai aiškiai nurodoma 

sudedamųjų dalių sąraše, o prie tokių 

sudedamųjų dalių pavadinimų 

skliausteliuose parašomas žodis „nano“; 

 

 

 

Pakeitimas 50 

Pasiūlymas dėl reglamento 

8 straipsnio 3 dalies d punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

d) stebėsenos po pateikimo rinkai 

reikalavimas pagal 23 straipsnį. 

d) jei reikia, stebėsenos po pateikimo 

rinkai reikalavimas pagal 23 straipsnį. 

 

 

Pakeitimas 51 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

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 procedūra 

pradedama Komisijos iniciatyva arba 

Komisijai gavus pareiškėjo paraišką. 

Komisija perduoda paraišką valstybėms 

narėms ir viešai paskelbia savo interneto 

svetainėje. 

 

 

Pakeitimas 52 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos -a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) pareiškėjo pavardė, vardas arba 

pavadinimas ir adresas; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą. 

 

 

Pakeitimas 53 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas) 



 

AD\1039139LT.doc 29/43 PE537.498v03-00 

 LT 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) gamybos procesas; 

Pagrindimas 

Gamybos procesas gali būti nepaprastai svarbus nustatant, ar šis maisto produktas yra 

naujas. Žr. 7 konstatuojamąją dalį. 

 

 

Pakeitimas 54 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) moksliniai įrodymai, kad naujas maisto 

produktas nekelia pavojaus žmonių 

sveikatos saugai; 

c) nepriklausomi, recenzuoti moksliniai 

įrodymai, kad naujas maisto produktas 

nekelia pavojaus žmonių sveikatos saugai, 

gyvūnų sveikatai ar aplinkai; 

 

 

Pakeitimas 55 

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. Komisija perduoda EMST galiojančią 

paraišką ir paprašo jos pateikti nuomonę. 

 

Pakeitimas 56 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Leidimo naują maisto produktą pateikti 

rinkai Sąjungoje ir 8 straipsnyje nurodyto 

Sąjungos sąrašo atnaujinimo procedūra 

3. Komisijai pagal 26a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus dėl leidimo 
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baigiama priėmus įgyvendinimo aktą 

pagal 11 straipsnį. 

Sąjungos rinkai pateikti naują maisto 

produktą ir priede pateikto Sąjungos sąrašo 

atnaujinimo. 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 

 

 

Pakeitimas 57 

Pasiūlymas dėl reglamento 

9 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai taikoma, ji atsižvelgia į valstybių narių 

pastabas, EMST nuomonę ir kitus su 

svarstomu klausimu susijusius teisėtus 

veiksnius. 

Ji atsižvelgia į valstybių narių pastabas, 

EMST nuomonę ir kitus su svarstomu 

klausimu susijusius teisėtus veiksnius. 

 

 

Pakeitimas 58 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Jeigu Komisija prašo EMST pateikti 

nuomonę, ji EMST pateikia galiojančią 

paraišką. EMST savo nuomonę priima per 

devynis mėnesius po galiojančios paraiškos 

gavimo. 

EMST savo nuomonę priima per devynis 

mėnesius po galiojančios paraiškos 

gavimo. 

 

 

Pakeitimas 59 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Vertindama naujų maisto produktų saugą 

EMST, jei reikia, atsižvelgia į šiuos 

aspektus: 

Vertindama naujų maisto produktų saugą 

EMST, jei reikia ir vadovaudamasi 

atsargumo principu, atsižvelgia į šiuos 

aspektus: 

 

 

Pakeitimas 60 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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 ir, jei taikoma, aplinkai 

nekyla pavojaus. 

 

 

Pakeitimas 61 

Pasiūlymas dėl reglamento 

10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) ar naujo maisto produkto, kuriuo 

ketinama pakeisti kitą maisto produktą, 

savybės nėra kitokios ir dėl to 

maistingumo požiūriu jis nėra mažiau 

naudingas vartotojui; 

Pagrindimas 

Vertindama naujų maisto produktų saugą, EMST turi užtikrinti, kad naujo maisto produkto, 

kuriuo ketinama pakeisti kitą maisto produktą, savybės nebūtų kitokios negu maisto produkto, 

kurį jis pakeičia, ir kad dėl to maistingumo požiūriu jis nebūtų mažiau naudingas vartotojui. 

 

Pakeitimas 62 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Per devynis mėnesius po EMST 

nuomonės paskelbimo Komisija pateikia 

27 straipsnio 1 dalyje nurodytam 

komitetui įgyvendinimo akto, kuriuo 

atnaujinamas Sąjungos sąrašas, projektą, 

atsižvelgdama į: 

Komisijai pagal 26a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

dėl 5 straipsnyje nurodyto Sąjungos 

sąrašo atnaujinimo per devynis mėnesius 

nuo tos dienos, kai paskelbiama 

10 straipsnyje nurodyta EMST nuomonė, 

atsižvelgiant į: 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 

 

Pakeitimas 63 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos c punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

c) EMST nuomonę; Išbraukta. 

Pagrindimas 

Nuoroda į EMST, pateikta c punkte, turėtų būti išbraukta, kadangi tokia nuoroda jau pateikta 

dalies įžanginiame sakinyje. 

 

Pakeitimas 64 

Pasiūlymas dėl reglamento 

11 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 65 

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. 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 66 

Pasiūlymas dėl reglamento 

13 straipsnio 2 dalies -a punktas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 -a) pareiškėjo pavardė, vardas arba 

pavadinimas ir adresas; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį skaidrumą. 

 

 

Pakeitimas 67 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tradiciniams trečiųjų šalių maisto 

produktams taikoma procedūra 

Tradiciniams trečiųjų šalių maisto 

produktams taikoma pranešimo procedūra 

Pagrindimas 

Turėtų būti patikslinta, kad tolesnėse dalyse kalbama apie pranešimo procedūrą, kuri taikoma 

tradicinių trečiųjų šalių maisto produktų atveju. 
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Pakeitimas 68 

Pasiūlymas dėl reglamento 

14 straipsnio 1 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Komisija nedelsdama persiunčia 

13 straipsnyje numatytą galiojantį 

pranešimą valstybėms narėms ir EMST. 

1. Komisija nedelsdama persiunčia 

13 straipsnyje numatytą galiojantį 

pranešimą valstybėms narėms ir EMST ir 

jį viešai paskelbia savo interneto 

svetainėje. 

 

 

Pakeitimas 69 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalies a punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) ar ilgas saugus maisto produkto 

naudojimas trečiojoje šalyje pagrįstas 

patikimais duomenimis, pareiškėjo 

pateiktais pagal 13 ir 15 straipsnius; 

a) ar ilgas saugus maisto produkto 

naudojimas trečiojoje šalyje, įvertintas 

remiantis mokslinėmis rekomendacijomis 

ir paaiškintais kriterijais, pagrįstas 

patikimais duomenimis, pareiškėjo 

pateiktais pagal 13 ir 15 straipsnius; 

 

 

Pakeitimas 70 

Pasiūlymas dėl reglamento 

16 straipsnio 2 dalies b punktas 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

b) ar dėl maisto produkto sudėties ir jo 

naudojimo sąlygų žmonių sveikatos saugai 

Sąjungoje nekyla pavojaus. 

b) ar dėl maisto produkto sudėties ir jo 

naudojimo sąlygų žmonių sveikatos saugai 

Sąjungoje ir, jei taikoma, aplinkai nekyla 

pavojaus. 

 

 

Pakeitimas 71 

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

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 ba) ar naujo maisto produkto, kuriuo 

ketinama pakeisti kitą maisto produktą, 

savybės nėra kitokios ir dėl to 

maistingumo požiūriu jis nėra mažiau 

naudingas vartotojui; 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti didesnį saugumą. 

 

 

Pakeitimas 72 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

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: 

Komisijai pagal 26a straipsnį suteikiami 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

per tris mėnesius nuo tos dienos, kai 

paskelbiama EMST nuomonė, kuriais 

rinkai Sąjungoje leidžiama pateikti 
tradicinį trečiosios šalies maisto produktą ir 

atnaujinamas Sąjungos sąrašas, 

atsižvelgiant į: 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 

 

 

Pakeitimas 73 

Pasiūlymas dėl reglamento 

17 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Tas įgyvendinimo aktas priimamas Išbraukta. 
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laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

 

 

Pakeitimas 74 

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. 

Pagrindimas 

Žr. 8 straipsnio 2 dalį. Siekiama patikslinimo. 

 

 

 

Pakeitimas 75 

Pasiūlymas dėl reglamento 

20 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Jeigu 1 dalyje nurodytos papildomos 

informacijos negaunama per toje dalyje 

nurodytą pratęstą laikotarpį, Komisija 

veikia remdamasi jau pateikta 

informacija. 

2. Jeigu 1 dalyje nurodyta papildoma 

informacija nepateikiama per naują 

nustatytą laikotarpį, Komisija leidimo 

nesuteikia. 

 

 

Pakeitimas 76 

Pasiūlymas dėl reglamento 

22 straipsnio 5 dalis 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

5. Komisija, valstybės narės ir EMST imasi 

visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų 

deramą informacijos, kuria jos gavo pagal 

šį reglamentą, konfidencialumą pagal 

4 dalį, jeigu tai informacija, kurios 

nebūtina skelbti siekiant apsaugoti žmonių 

sveikatą. 

5. Komisija, valstybės narės ir EMST imasi 

visų reikiamų priemonių, kad užtikrintų 

deramą informacijos, kurią jos gavo pagal 

šį reglamentą, konfidencialumą pagal 

4 dalį, jeigu tai informacija, kurios 

nebūtina skelbti siekiant apsaugoti žmonių 

sveikatą, aplinką ir gyvūnų sveikatą. 

 

 

Pakeitimas 77 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Maisto tvarkymo subjektai nedelsdami 

informuoja Komisiją apie: 

Išbraukta. 

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. 

 

Pagrindimas 

Ši dalis nepagrįstai įtraukta į straipsnį, kuriame nustatytas reikalavimas stebėti po pateikimo 

rinkai, nes tai atskiras bendro pobūdžio reikalavimas, nepriklausantis nuo sprendimo dėl 

reikalavimo stebėti po pateikimo rinkai. Todėl, siekiant, kad tekstas būtų aiškesnis, ši dalis 

turėtų būti atskiras šio reglamento straipsnis. 

 

 

 

Pakeitimas 78 

Pasiūlymas dėl reglamento 

23 a straipsnis (naujas) 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 23a straipsnis 

 Reikalavimai pateikti naują informaciją 

 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 

pateikiamas rinkai. 

Pagrindimas 

Ši dalis nepagrįstai įtraukta į straipsnį, kuriame nustatytas reikalavimas stebėti po pateikimo 

rinkai, nes tai atskiras bendro pobūdžio reikalavimas, nepriklausantis nuo sprendimo dėl 

reikalavimo stebėti po pateikimo rinkai. Todėl, siekiant, kad tekstas būtų aiškesnis, ši dalis 

turėtų būti atskiras šio reglamento straipsnis. 

 

Pakeitimas 79 

Pasiūlymas dėl reglamento 

6 skyriaus antraštinė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Sankcijos ir komiteto procedūra Sankcijos ir bendrosios nuostatos 

 

 

Pakeitimas 80 

Pasiūlymas dėl reglamento 

26 a straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 26a straipsnis 

 Įgaliojimų delegavimas 

 1. Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami šiame straipsnyje 
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nustatytomis sąlygomis. 

 2. 3 straipsnyje, 9 straipsnio 3 dalyje, 

11 straipsnio 1 dalyje, 17 straipsnio 

1 dalyje ir 29 straipsnio 3 dalyje nurodyti 

įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus 

Komisijai suteikiami septynerių metų 

laikotarpiui nuo …*. Likus ne mažiau 

kaip devyniems mėnesiams iki septynerių 

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 

pabaigos. 

 

 3. Europos Parlamentas arba Taryba gali 

bet kada atšaukti 3 straipsnyje, 

9 straipsnio 3 dalyje, 11 straipsnio 

1 dalyje, 17 straipsnio 1 dalyje ir 

29 straipsnio 3 dalyje 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 straipsnį, 9 straipsnio 3 dalį, 

11 straipsnio 1 dalį, 17 straipsnio 1 dalį ir 

29 straipsnio 3 dalį 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 

nepareiškė prieštaravimų arba jeigu dar 

nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos 

Parlamentas, ir Taryba praneša 

Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. 
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Europos Parlamento arba Tarybos 

iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas 

dviem mėnesiais. 

 __________________ 

 *OL: prašome įrašyti šio reglamento 

įsigaliojimo datą. 

 

 

Pakeitimas 81 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas 

Reglamento (ES) Nr. 182/2011 

4 straipsnis. 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 82 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai komiteto nuomonei gauti būtina 

rašytinė procedūra, tokia procedūra 

laikoma baigta be rezultato, jei per 

nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį 

taip nusprendžia komiteto pirmininkas 

arba to prašo paprastoji komiteto narių 

dauguma. 

Išbraukta. 

 

 

Pakeitimas 83 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

Kai komiteto nuomonei gauti būtina Kai komiteto nuomonei gauti būtina 
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rašytinė procedūra, tokia procedūra 

laikoma baigta be rezultato, jei per 

nuomonei pateikti nustatytą laikotarpį 
taip nusprendžia komiteto pirmininkas arba 

to prašo paprastoji komiteto narių 

dauguma. 

rašytinė procedūra, tokia procedūra 

laikoma baigta be rezultato, jei per šešis 

mėnesius taip nusprendžia komiteto 

pirmininkas arba to prašo paprastoji 

komiteto narių dauguma. 

Pagrindimas 

Siekiama patikslinimo. 

 

 

Pakeitimas 84 

Pasiūlymas dėl reglamento 

27 b straipsnis (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 27b straipsnis 

 Peržiūra 

 Iki... * ir atsižvelgdama į įgytą patirtį, 

Komisija pateikia Europos Parlamentui ir 

Tarybai šio reglamento įgyvendinimo 

ataskaitą ir, jei būtina, atitinkamus 

pasiūlymus dėl teisėkūros procedūra 

priimamo akto. 

 __________________ 

 *OL: prašom įrašyti datą: penkeri metai 

nuo šio reglamento įsigaliojimo. 

Pagrindimas 

Praėjus penkeriems metams nuo įsigaliojimo dienos Komisija turėtų pateikti Europos 

Parlamentui ir Tarybai naujojo reglamento įgyvendinimo ataskaitą. 

 

Pakeitimas 85 

Pasiūlymas dėl reglamento 

29 straipsnio 3 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

3. Komisija įgyvendinimo aktais gali 

priimti 1 ir 2 dalių nuostatoms taikyti 

3. Komisijai pagal 26a straipsnį 

suteikiami įgaliojimai priimti 
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būtinas pereinamojo laikotarpio priemones. 

Tie įgyvendinimo aktai priimami laikantis 

27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 

nagrinėjimo procedūros. 

deleguotuosius aktus, siekiant priimti 1 ir 

2 dalių nuostatoms taikyti būtinas 

pereinamojo laikotarpio priemones. 

Pagrindimas 

Pereinamojo laikotarpio priemonėms priimti turėtų būti naudojamasi ne įgyvendinimo, o 

deleguotaisiais aktais. 

 

Pakeitimas 86 

Pasiūlymas dėl reglamento 

Priedas (naujas) 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

 Priedas  

 Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteikti leidimai, ir tradicinių trečiųjų 

šalių maisto produktų sąrašas 

Pagrindimas 

Prie šio reglamento turėtų būti pridėtas pradinis Sąjungos naujų maisto produktų, kuriems 

suteiktas leidimas, ir trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų sąrašas. Šis sąrašas turėtų būti 

atnaujinamas priimant deleguotuosius aktus. 
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