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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Komisijos pasiūlymu keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų, 
siekiant supaprastinti ir centralizuoti leidimų gaminti naujus maisto produktus ir teikti juos į 
rinką išdavimo tvarką.

Komisija, išbraukdama maisto produktų kategorijas, dėl kurių jau parengti specialūs teisės 
aktai, ketina tiksliau apibrėžti reglamento taikymo sritį. Taigi genetiškai modifikuoti 
organizmai, maisto priedai, kvapiosios medžiagos, ekstrahentai, maisto fermentai, vitaminai ir 
mineralai į šį reglamentą neįtraukti.

Visos paraiškos leidimams gauti turės būti teikiamos Komisijai ir tada toliau perduodamos 
Europos maisto saugos tarnybai, kuri privalės atlikti saugumo patikrą.

Nauji maisto produktai negali būti pavojingi sveikatai, o jų ženklinimas – klaidinti vartotojų. 
Vartojami kaip maisto produktų pakaitalai, jie negali kelti pavojaus mitybai.

Komisija, pasikonsultavusi su Europos maisto saugos tarnyba, taikys komitetų procedūrą ir 
spręs, ar naujasis maisto produktas gali būti įtrauktas į naujų maisto produktų registrą, taip pat 
ar reikalingas specialus papildomas ženklinimas.

Komisija ketina supaprastinti leidimų teikti į rinką tradicinius trečiųjų šalių maisto produktus 
išdavimo tvarką ir vertinti jų saugumą remdamasi kilmės šalyje įgyta saugaus vartojimo 
patirtimi.

Pranešėjas sutinka, kad būtina paprastinti leidimų išdavimo tvarką, ypač todėl, kad Europos 
maisto saugos tarnyba ir yra ta institucija, kuri gali moksliškai įvertinti maisto produktų 
saugumo lygį.

Nors Europos maisto saugos tarnyba gali suteikti visas maisto saugumo garantijas, palankiai 
vertinama tai, kad Europos Parlamentui palikta veto teisė. Taigi opiausiais ir 
prieštaringiausiais atvejais demokratiškai išrinkti atstovai galės pasinaudoti teisėtais 
priežiūros įgaliojimais (reguliavimo procedūra su tikrinimu).

Nors pranešėjas sutinka, kad iš šio reglamento taikymo srities turėtų būti išbrauktos į 
Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 įtrauktos nuostatos dėl genetiškai modifikuotų organizmų, jis 
laikosi nuomonės, kad būtina išbraukti ir nuostatas dėl maisto produktų, kurie pagaminti iš 
klonuotų gyvūnų ir jų jauniklių. Taip siekiama užtikrinti, kad dėl šios etiniu požiūriu opios 
galimybės ateityje nebūtų sprendžiama pagal komitologijos procedūrą. Pranešėjas taip pat 
ragina Komisiją pateikti konkretų pasiūlymą, kuriame būtų numatyta taikyti bendro 
sprendimo procedūrą ir galimybė Parlamentui dalyvauti priimant sprendimus šiais 
prieštaringais klausimais.

Be to, kilus su etika susijusių klausimų dėl naujų maisto gamybos technologijų naudojimo ir 
dėl naujų maisto produktų teikimo į rinką, pranešėjas ragina konsultuotis su Europos mokslo 
ir naujųjų technologijų etikos grupe.

Būtina tiksliai apibrėžti trečiosiose šalyse gaminamų tradicinių maisto produktų saugaus 
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vartojimo laikotarpį ir užtikrinti, kad produktas visiškai saugus vartoti. Dėl šios priežasties 
pranešėjas siūlo vietoj bendro pobūdžio vienos kartos sampratos numatyti 50 metų laikotarpį.

Pagaliau pranešėjas ir toliau tvirtina, kad visais leidimų teikti naujus maisto produktus į rinką 
išdavimo procedūros etapais absoliuti pirmenybė privalo būti teikiama maisto saugumui ir 
vartotojų sveikatai, o ypač moksliniams duomenimis, įrodantiems, kad produktas saugus 
vartoti. Tai svarbiau už komercinius interesus ir intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

Europos Sąjunga, visapusiškai vadovaudamasi atsargumo principu, turėtų užtikrinti savo 
piliečiams, kad būtų numatyti absoliučiai visi sveikatos ir maisto kokybės bei su maistu 
susijusių klausimų skaidrumo saugikliai.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Įgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų 
būti užtikrintas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis.

(2) Įgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų 
būti užtikrintas aukštas žmonių sveikatos 
apsaugos lygis ir teikiama pirmenybė 
patikimai sveikatos apsaugai, o ne vidaus 
rinkos veikimui.

Pagrindimas

Išduodant leidimus teikti naujus maisto produktus į rinką, pirmenybė turėtų būti teikiama 
žmonių sveikatos apsaugai.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) ES teisės aktuose nustatyti standartai 
privalo būti taikomi visiems į Bendrijos 
rinką pateiktiems maisto produktams, 
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įskaitant maistą, kuris importuojamas iš 
trečiųjų šalių.

Pagrindimas

Turėtų būti dar kartą pakartota, kad Bendrijos standartai taikomi ir importuojamiems maisto 
produktams.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
5 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(5) Esama naujų maisto produktų apibrėžtis 
turi būti atnaujinta ir pateikta aiškiau, 
dabartines kategorijas pakeičiant bendra 
maisto apibrėžtimi, pateikta 2002 m. 
sausio 28 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančiame maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančiame Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančiame su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras.

(5) Esama naujų maisto produktų apibrėžtis 
turi būti atnaujinta paaiškinant naujumo 
kriterijus ir pateikta aiškiau, dabartines 
kategorijas pakeičiant bendra maisto 
apibrėžtimi, pateikta 2002 m. sausio 28 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente
(EB) Nr. 178/2002, nustatančiame maistui 
skirtų teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiame Europos 
maisto saugos tarnybą ir nustatančiame su 
maisto saugos klausimais susijusias 
procedūras.

Pagrindimas

Siekiant, kad teisės aktas būtų aiškus, pačiame jo tekste ar konstatuojamose dalyse turėtų būti 
pateikti tam tikri maisto produktų naujumo kriterijų paaiškinimai.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6) Taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
maisto produktas laikomas nauju, jei 
jam taikoma gamybos technologija, kuri 
anksčiau nebuvo naudojama. Visų 
pirma, atsirandantys gyvulių auginimo ir 

(6) Šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems maisto produktams, kurie iki 
1997 m. gegužės 15 d. nebuvo plačiai 
vartojami žmonių maistui Bendrijoje. 
Maisto produktų naujumo kriterijumi 
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maisto gamybos procesai, kurie daro 
įtaką maisto produktui ir gali daryti 
poveikį maisto saugai, turėtų patekti į 
šio reglamento taikymo sritį. Todėl prie 
naujų maisto produktų turėtų būti 
priskiriami maisto produktai, pagaminti 
iš naudojant netradicines auginimo 
technologijas užaugintų augalų ir 
gyvūnų, ir maisto produktai, pagaminti 
naudojant naujus gamybos procesus, 
galinčius daryti įtaką maistui, kaip antai 
nanotechnologijos ir nanomokslas.
Maisto produktai, pagaminti naudojant 
tradicinę auginimo techniką iš naujų 
veislių augalų arba iš naujų veislių 
gyvūnų, neturėtų būti laikomi naujais 
maisto produktais.

turėtų būti laikoma naujų organizmų 
rūšių, pvz., augalų, gyvūnų, 
mikroorganizmų, grybų arba dumblių, 
naudojimas, taip pat naujų egzistuojančių 
organizmų dalių ir naujos molekulinės 
struktūros medžiagų naudojimas. 
Vartojamas maisto produktas turėtų būti 
laikomas nauju, jeigu jis modifikuotas 
taip, kad pakinta jo cheminė sudėtis, 
molekulinė struktūra, dalelių dydis arba 
kiti elementai, ir tai gali atsiliepti maisto 
saugai. Taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
maisto produktas laikomas nauju, jei jam 
taikoma gamybos technologija, kuri 
anksčiau nebuvo naudojama. Visų pirma, 
atsirandantys gyvulių auginimo ir maisto 
gamybos procesai, kurie daro įtaką maisto 
produktui ir gali daryti poveikį maisto 
saugai, turėtų patekti į šio reglamento 
taikymo sritį. Todėl prie naujų maisto 
produktų turėtų būti priskiriami maisto 
produktai, pagaminti iš naudojant 
netradicines auginimo technologijas 
užaugintų augalų ir gyvūnų, ir maisto 
produktai, pagaminti naudojant naujus 
gamybos procesus, galinčius daryti įtaką
maisto saugai, kaip antai 
nanotechnologijos ir nanomokslas. Maisto 
produktai, pagaminti naudojant tradicinę 
auginimo techniką iš naujų veislių augalų 
arba iš naujų veislių gyvūnų, neturėtų būti 
laikomi naujais maisto produktais.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Šio reglamento nuostatos neturėtų 
būti taikomos maisto produktams, 
pagamintiems iš klonuotų gyvūnų arba iš 
jų jauniklių. Tokiu atveju būtinas 
specialus reglamentas, kuris turėtų būti 
priimtas taikant ne vadinamąją bendrą, o 
bendro sprendimo procedūrą. Šiuo tikslu 
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Komisija turėtų pateikti teisėkūros 
pasiūlymą ir atlikti tai anksčiau negu 
ketinama pradėti taikyti minėtąjį 
reglamentą. Atsižvelgiant į Europos 
mokslo ir naujųjų technologijų etikos 
grupės nuomonę ir į 1998 m. liepos 20 d. 
Tarybos direktyvos 98/58/EB dėl ūkinės 
paskirties gyvūnų apsaugos nuostatas, 
maisto produktai, gaminami iš klonuotų 
gyvūnų ir iš jų jauniklių, neturėtų būti 
teikiami į rinką anksčiau negu įsigalioja 
specialus reglamentas, kurio nuostatos 
taikomos minėtiesiems produktams. 
___________
OL L 221, 1998 8 8, p. 23.

Pagrindimas
Sprendimas dėl to, ar išduoti leidimus teikti į rinką maisto produktus, kurie gaminami iš 
klonuotų gyvūnų ir jų jauniklių, turėtų būti išsamiau svarstomas atsižvelgiant į visus maisto 
saugos ir etikos kriterijus bei į įgalimą poveikį gyvūnų gerovei. Todėl šis klausimas turėtų 
būti analizuojamas ne taikant komitologijos procedūrą, o vadovaujantis teisiniu sprendimu, 
priimtu pagal bendro sprendimo procedūrą. Kol neįsigaliojo specialūs teisės aktai, turėtų būti 
numatytas moratoriumas dėl šių maisto produktų.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) Gyvūnų klonavimas nesuderinamas 
su Direktyvos 98/58/EB priedo 20 ir 
21 dalyse išdėstytomis nuostatomis. 
Remiantis 20 dalies nuostatomis, 
draudžiama veisti gyvūnus natūraliai ar 
dirbtiniu būdu arba atlikti tokias veisimo 
procedūras, kurių metu bet kuris iš 
susijusių gyvūnų kankinamas ar 
sužeidžiamas arba galėtų būti 
kankinamas ar sužeidžiamas. Remiantis 
21 dalies nuostatomis, draudžiama laikyti 
ūkinės paskirties gyvūnus, jeigu,
atsižvelgiant į šių gyvūnų genotipą ar 
fenotipą, neįmanoma pagrįsti, kad juos 
laikant nekeliama grėsmė jų sveikatai ar 
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gerovei.

Pagrindimas

Klonavimas kelia grėsmę gyvūnų sveikatai ir gerovei. Tai reiškia, kad šis procesas 
nesuderinamas su konkrečiomis Tarybos direktyvos 98/58/EB nuostatomis.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6c) Šiuo metu mažai žinoma apie maisto 
produktų, kuriuose yra nanodalelių ir 
kurie pagaminti naudojant 
nanotechnologijas, poveikį sveikatai. 
Vadovaujantis atsargumo principu, kol 
nesama mokslinių duomenų apie 
nanodalelių naudojimo pasekmes, maisto 
produktų gamyba naudojant šias daleles 
turėtų būti sustabdyta.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Jei reikia, turėtų būti nustatytos 
įgyvendinimo priemonės pateikiant 
kriterijus, kuriais remiantis būtų lengviau 
įvertinama, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai žmonių vartotas iki 1997 m. 
gegužės 15 d. Jeigu maisto produktas iki 
pirmiau minėtos datos buvo naudojamas 
kaip maisto papildas arba kaip sudėtinė 
maisto papildo dalis, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2002/46/EB, jis ir toliau gali 
būti teikiamas rinkai tokia pat naudojimo 
paskirtimi, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Tačiau į maisto produkto kaip 
papildo ar papildo sudėtinės dalies 
naudojimą neturėtų būti atsižvelgiama 

(7) Turėtų būti nustatytos įgyvendinimo 
priemonės pateikiant papildomus
kriterijus, kuriais remiantis būtų lengviau 
įvertinama, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai žmonių vartotas iki 1997 m. 
gegužės 15d. Jeigu maisto produktas iki 
pirmiau minėtos datos buvo naudojamas 
kaip maisto papildas arba kaip sudėtinė 
maisto papildo dalis, kaip nurodyta 
Direktyvoje 2002/46/EB, jis ir toliau gali 
būti teikiamas rinkai tokia pat naudojimo
paskirtimi, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Tačiau į maisto produkto kaip 
papildo ar papildo sudėtinės dalies 
naudojimą neturėtų būti atsižvelgiama 
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vertinant, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d. Todėl atitinkamą 
maisto produktą norint naudoti kitokiai nei 
maisto papildo paskirčiai, reikia gauti 
leidimą pagal šį reglamentą.

vertinant, ar maisto produktas Bendrijoje 
plačiai naudotas žmonių maistui iki 
1997 m. gegužės 15 d. Todėl atitinkamą 
maisto produktą norint naudoti kitokiai nei 
maisto papildo paskirčiai, reikia gauti 
leidimą pagal šį reglamentą.

Pagrindimas

Siekiant išsamiai apibrėžti naujumo kriterijus, būtina tvirtinti įgyvendinimo priemones. 
Turėtų būti įrašytas žodis „papildomus”, kadangi kai kurie paaiškinimai jau pateikti kartu su 
6 konstatuojamosios dalies pakeitimais.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) 2001 m. lapkričio 6 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, 
reglamentuojančio žmonėms skirtus 
vaistus1, nuostatos turėtų būti taikomos 
tada, kai produktas, atsižvelgiant į visas jo 
savybes, atitinka vaistinio produkto ir 
produkto, kuriam taikomi kiti Bendrijos 
teisės aktai, apibrėžtį. Taigi jeigu valstybė 
narė, remdamasi Direktyva 2001/83/EB, 
nustato, kad medžiaga yra vaistinis
produktas, tai, vadovaudamasi Bendrijos 
teisės nuostatomis, ji gali riboti šio 
produkto pateikimą į rinką.
1 OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

Pagrindimas

Kadangi sprendžiant klausimus dėl naujų maisto produktų neretai kyla abejonių, būtina į 
konstatuojamąją dalį įtraukti šį bendrąjį principą. Taip pramonės atstovai aiškiau suvoks, 
kaip rinka veikia šių abejotinų vaistinių ar maisto produktų atžvilgiu.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Nauji maisto produktai Bendrijos 
rinkai turėtų būti teikiami tik jei jie yra 
saugūs ir neklaidina vartotojų. Be to, jie 
turėtų nesiskirti nuo maisto produktų, 
kuriuos jie pakeičia, taip, kad maistingumo 
atžvilgiu tai būtų nenaudingas vartotojui. 

(14) Nauji maisto produktai Bendrijos 
rinkai turėtų būti teikiami tik jei jie yra 
saugūs ir neklaidina vartotojų. Jų 
saugumas turėtų būti vertinamas laikantis 
atsargumo principo, kaip nurodyta 
2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančio maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
įsteigiančio Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančio su maisto saugos 
klausimais susijusias procedūras, 
7 straipsnyje1. Be to, jie turėtų nesiskirti 
nuo maisto produktų, kuriuos jie pakeičia, 
taip, kad maistingumo atžvilgiu tai būtų 
nenaudingas vartotojui.
_______________________
1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, naujausia moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės teise turimi 
moksliniai duomenys, skirti pagrįsti 
paraišką įtraukti naują maisto produktą į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą, 
tam tikru terminuotu laikotarpiu neturėtų 
būti naudojami kitų pareiškėjų naudai be 
pirmojo pareiškėjo sutikimo. Vieno 

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, naujausia moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės teise turimi 
moksliniai duomenys, skirti pagrįsti 
paraišką įtraukti naują maisto produktą į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą, 
tam tikru terminuotu laikotarpiu neturėtų 
būti naudojami kitų pareiškėjų naudai be 
pirmojo pareiškėjo sutikimo. Vieno 
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pareiškėjo pateikti moksliniai duomenys 
neturėtų užkirsti kelio kitiems 
pareiškėjams, siekiantiems, kad į Bendrijos 
naujų maisto produktų sąrašą produktas 
būtų įtrauktas remiantis jų turimais 
moksliniais duomenimis.

pareiškėjo pateikti moksliniai duomenys 
neturėtų užkirsti kelio kitiems 
pareiškėjams, siekiantiems, kad į Bendrijos 
naujų maisto produktų sąrašą produktas 
būtų įtrauktas remiantis jų turimais 
moksliniais duomenimis. Be to, siekiant 
apsaugoti mokslinius duomenis, neturėtų 
būti trukdoma užtikrinti skaidrumą ir 
gauti prieigą prie informacijos apie 
duomenis, naudotus vertinant naujų 
maisto produktų saugą. Visgi neturėtų 
būti pažeidžiamos intelektinės nuosavybės 
teisės.

Pagrindimas

Vadovaujamasi į nuomonės projektą įtrauktu 5 pakeitimu, tačiau taip pat siekiama užtikrinti 
gamintojų intelektinės nuosavybės teisių apsaugą.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Naujiems maisto produktams 
taikomos bendri ženklinimo reikalavimai, 
nustatyti 2000 m. kovo 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų 
ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, 
derinimo. Tam tikrais atvejais gali prireikti 
pateikti papildomą ženklinimo informaciją, 
visų pirma susijusią su maisto produkto 
aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo 
sąlygomis. Todėl įtraukiant naują maisto 
produktą į Bendrijos sąrašą gali būti 
nustatomos specialios naudojimo sąlygos 
arba ženklinimo įpareigojimai.

(21) Naujiems maisto produktams taikomos 
bendri ženklinimo reikalavimai, nustatyti 
2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2000/13/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių 
maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir 
reklamavimą, derinimo. Tam tikrais atvejais 
gali prireikti pateikti papildomą ženklinimo 
informaciją, visų pirma susijusią su maisto 
produkto aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo 
sąlygomis, kuri gali aprėpti informaciją, 
susijusią su etikos aspektais. Todėl 
įtraukiant naują maisto produktą į Bendrijos 
sąrašą gali būti nustatomos specialios 
naudojimo sąlygos arba ženklinimo 
įpareigojimai.

Pagrindimas

Į papildomo ženklinimo kriterijus turėtų būti įtraukti ir etikos aspektai, pvz., susiję su 
klonavimu. Taip būtų užtikrinta galimybė reikalauti ženklinti maisto produktus, pagamintus iš 
klonuotų gyvūnų.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21a) Pradėjus naudoti Europos kokybės 
ženklą, vartotojams būtų suteikta 
galimybė atpažinti produktus, kurie 
pagaminti taikant griežtus Europos 
Sąjungos aplinkos apsaugos, gyvūnų 
gerovės ir maisto saugos reikalavimus, be 
to, kartu su šiuo reglamentu tai sudarytų 
dar vieną labai svarbią Europos Sąjungos 
bendros piliečių informavimo apie 
produktų savybes ir jų gamybos sąlygas 
politikos dalį.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Jeigu reikia, gali būti
konsultuojamasi su 1997 m. gruodžio 16 d. 
Komisijos sprendimu sukurta Europos 
mokslo etikos ir naujų technologijų grupe, 
siekiant gauti patarimą dėl naujo maisto 
produkto teikimo rinkai etinių aspektų.

(24) Turėtų būti konsultuojamasi su 
1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos 
sprendimu sukurta Europos mokslo etikos 
ir naujų technologijų grupe, siekiant gauti 
patarimą dėl naujų technologijų 
naudojimo ir naujo maisto produkto 
teikimo rinkai etinių aspektų.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) maisto produktams, pagamintiems iš 
klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių. Komisija 
iki 2009 m. gruodžio 31 d. turi pateikti 
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konkretų teisėkūros pasiūlymą dėl šių 
maisto produktų. 

Pagrindimas

Sprendimas dėl maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių, pateikimo į 
rinką neturėtų būti sprendžiamas pagal komitologijos procedūrą. Šis klausimas turėtų būti 
nagrinėjamas specialiame Europos Parlamento ir Tarybos reglamente, priimtame taikant 
bendro sprendimo procedūrą.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepaisant 2 dalies nuostatų, šis 
reglamentas taikomas maisto priedams, 
maisto fermentams, mineralams, maisto 
kvapiosioms medžiagoms ir kai kuriems 
kvapiųjų savybių turintiems maisto 
komponentams, pagamintiems naujo, iki 
1997 m. gegužės 15 d. nenaudoto 
gamybos proceso, lėmusio didžiulius 
maisto produkto sudėties ar struktūros 
pokyčius, dėl kurių buvo daromas 
poveikis šio produkto maistinei vertei, 
medžiagų apykaitai ar susidarė tam tikras 
nepageidaujamų medžiagų kiekis, metu. 

Pagrindimas

Reglamentas dėl naujų maisto produktų turėtų būti taikomas maisto komponentams ar maisto 
priedams, pagamintiems taikant anksčiau nenaudotas gamybos technologijas, pvz., 
nanotechnologijas ir nanomokslo principus. Šių medžiagų savybės gali būti visiškai kitokios. 
Remiantis atsargumo principu, kuris numatomas pagal vartotojų apsaugos nuostatas, būtina 
atlikti atskirą įvertinimą neatsižvelgiant į ankstesnius standartinius medžiagos naudojimo 
atvejus arba į nuostatas, pagal kurias išduotas leidimas ją naudoti.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Prireikus 14 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka gali būti nustatyta, ar šis 
reglamentas taikomas konkrečios rūšies 
maisto produktams.

3. Prireikus 14 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
tvarka gali būti nustatyta, ar šis 
reglamentas taikomas konkrečios rūšies 
maisto produktams.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a)„naujais maisto produktais“ laikomi: a) „naujais maisto produktais“ laikomi
maisto produktai, kurie iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nebuvo itin naudojami 
žmonių maistui Bendrijoje, t. y.:

i) maisto produktai, Bendrijoje plačiai 
nenaudoti žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d.; 

i) augalinės ar gyvūninės kilmės maisto 
produktai, jeigu augalai ir gyvūnai, iš 
kurių gaminami šie maisto produktai, 
auginami ar veisiami taikant 
netradicinius, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
komerciškai nenaudotus, auginimo ar 
veisimo metodus, neskaitant klonavimo, ir

Jeigu maisto produktas naudotas tik kaip 
papildas ar papildo sudėtinė dalis, to 
nepakanka įrodyti, kad maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Tačiau 
jeigu maisto produktas iki pirmiau 
minėtos datos buvo naudojamas tik kaip 
maisto papildas arba kaip sudėtinė maisto 
papildo dalis, jis ir toliau gali būti 
teikiamas rinkai tokiai pat naudojimo 
paskirčiai, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Kiti kriterijai, kuriais remiantis 
būtų vertinama, ar maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., skirti iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia ir jas papildyti, 

ii) maisto produktai, gaminami naujo, iki 
1997 m. gegužės 15 d. netaikytų gamybos 
proceso, lėmusio didžiulius maisto 
produkto sudėties ar struktūros pokyčius, 
dėl kurių buvo daromas poveikis šio 
produkto maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar susidarė tam tikras 
nepageidaujamų medžiagų kiekis, metu.
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priimami taikant 14 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.
ii) augalinės ar gyvūninės kilmės maisto 
produktai, jeigu augalai ir gyvūnai, iš 
kurių jie pagaminti, auginami taikant 
netradicines, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
nenaudotas auginimo technikas; ir

Jeigu maisto produktas naudotas tik kaip 
papildas ar papildo sudėtinė dalis, to 
nepakanka įrodyti, kad maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d. Tačiau 
jeigu maisto produktas iki pirmiau 
minėtos datos buvo naudojamas tik kaip 
maisto papildas arba kaip sudėtinė maisto 
papildo dalis, jis ir toliau gali būti 
teikiamas rinkai tokiai pat naudojimo 
paskirčiai, nelaikant jo nauju maisto 
produktu. Kiti kriterijai, kuriais remiantis 
būtų vertinama, ar maisto produktas 
Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., skirti iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia, jį papildant, iki šio 
reglamento taikymo pradžios priimami 
taikant 14 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

iii) maisto produktai, pagaminti naudojant 
naujus, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
nenaudotus gamybos procesus, 
sukeliančius maisto produktų sudėties ar 
struktūros esminius pokyčius, turinčius 
įtakos jų maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų 
kiekiui.

Pagrindimas

Bendroji naujo maisto produkto apibrėžtis pateikta 3 straipsnio 2 dalies i punkte. Kitos dvi 
kategorijos (ii ir iii) yra šios bendros apibrėžties pogrupiai. Kita vertus, a punkto i papunkčio 
antra pastraipa taikoma visoms 3 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytoms kategorijoms. 
Įgyvendinimo priemonės turėtų būti patvirtintos prieš pradedant taikyti šį reglamentą.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „trečiųjų šalių tradicinis maisto 
produktas“ – tai naujas maisto produktas, 
turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje 
istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas 
maisto produktas buvo ir yra kurios nors 
šalies didelės gyventojų grupės bent vienos 
kartos normalaus maisto raciono dalis.

b) „trečiųjų šalių tradicinis maisto 
produktas“ – tai naujas maisto produktas, 
turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje 
istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas 
maisto produktas bent 25 metus buvo ir yra 
kurios nors šalies didelės gyventojų grupės 
normalaus maisto raciono dalis.

Pagrindimas

Siekis nustatyti kur kas tikslesnes taisykles, kurios būtų taikomos tradiciniams maisto 
produktams iš trečiųjų šalių, visiškai pagrįstas. Tačiau pranešėjo siūlomas laikotarpis 
(50 metų) atrodo per ilgas, ypač todėl, kad kitose su maisto produktais susijusiose nuostatose 
vienos kartos laikotarpiu tradiciškai laikomas 25 metų laikotarpis (žr. 2006 m. kovo 20 d. 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip 
garantuotų tradicinių gaminių 2 straipsnio 1 dalies b punktą).

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „maisto produkto saugaus naudojimo 
istorija“ reiškia, kad atitinkamo maisto 
produkto sauga patvirtinta sudėtiniais 
duomenimis, naudojimo patirtimi ir 
nuolatiniu kurios nors šalies didelės 
gyventojų dalies naudojimu normaliame 
maisto racione.

c) „maisto produkto saugaus naudojimo 
istorija“ reiškia, kad atitinkamo maisto 
produkto sauga patvirtinta sudėtiniais 
duomenimis, mažiausiai 25 metų
naudojimo patirtimi ir nuolatiniu kurios 
nors šalies didelės gyventojų dalies 
naudojimu normaliame maisto racione.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jei, naudojant jį normaliomis sąlygomis, 
remiantis turimais moksliniais įrodymais, 

a) jei, naudojant jį normaliomis sąlygomis, 
remiantis turimais moksliniais įrodymais, 
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nekelia pavojaus vartotojų sveikatos 
saugai;

taip pat  pritaikius Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 7 straipsnyje nustatytą 
atsargumo principą, nekelia pavojaus 
vartotojų sveikatos saugai;

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jeigu pripažįstama, kad jis pagamintas 
etiškai priimtinomis sąlygomis.

Pagrindimas

Sprendžiant, ar išduoti leidimą pateikti naują maisto produktą į rinką, turi būti sudarytos
galimybės atsižvelgti į etinius aspektus. 6 straipsnyje neįvardijus etinių aspektų kaip vieno iš 
kriterijų, neaišku, ar galima etinius aspektus naudoti kaip teisinį pagrindą išduodant leidimą 
prekiauti nauju maisto produktu.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 2 straipsnio 2a dalyje numatytais 
atvejais bendra procedūra taikoma 
neatsižvelgiant į ankstesnį medžiagos, 
pagamintos įprasto gamybos proceso 
metu, naudojimą arba į išduotą leidimą ją 
naudoti.

Pagrindimas

Reglamentas dėl naujų maisto produktų turėtų būti taikomas maisto komponentams ar maisto 
priedams, pagamintiems taikant anksčiau nenaudotas gamybos technologijas, pvz., 
nanotechnologijas ir nanomokslo principus. Šių medžiagų savybės gali būti visiškai kitokios. 
Remiantis atsargumo principu, kuris numatomas pagal vartotojų apsaugos nuostatas, būtina 
atlikti atskirą įvertinimą neatsižvelgiant į ankstesnius standartinius medžiagos naudojimo 
atvejus arba į nuostatas, pagal kurias išduotas leidimas ją naudoti.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. [bendra procedūra] 7 straipsnio 
3 dalies, nuspręsti atnaujinti Bendrijos 
sąrašą įtraukiant naują maisto produktą, 
išskyrus trečiųjų šalių tradicinius maisto 
produktus, galima laikantis šio Reglamento 
14 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo tvarkos tais atvejais, kai 
naujausi moksliniai įrodymai ir nuosavybės 
teise turimi mokslo duomenys yra 
apsaugoti pagal 12 straipsnį.

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. [bendra procedūra] 7 straipsnio 
3 dalies, nuspręsti atnaujinti Bendrijos 
sąrašą įtraukiant naują maisto produktą, 
išskyrus trečiųjų šalių tradicinius maisto 
produktus, galima laikantis šio Reglamento 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu tais 
atvejais, kai naujausi moksliniai įrodymai 
ir nuosavybės teise turimi mokslo 
duomenys yra apsaugoti pagal 12 straipsnį.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia ir jas papildyti, priimamos taikant 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

6. Išsamios šio straipsnio įgyvendinimo 
taisyklės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia, ir jas papildyti, priimamos taikant 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu vėliausiai per šešis 
mėnesius po šio reglamento paskelbimo.

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti visapusišką vartotojų apsaugą, įsigaliojus reglamentui turi būti kuo 
skubiau parengtos išsamios taisyklės, pagal kurias reglamentuojamas supaprastintos leidimų 
suteikimo tradiciniams maisto produktams iš trečiųjų šalių tvarkos įgyvendinimas.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento  iš dalies keičiantis aktas
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Europos mokslo ir naujųjų technologijų 

etikos grupės nuomonė
Prireikus Komisija, siekdama gauti 
Europos mokslo ir naujųjų technologijų 
etikos grupės nuomonę itin svarbiu naujų 
technologijų ir mokslo etikos klausimu, 
gali savo iniciatyva arba paprašius 
valstybei narei konsultuotis su minėtąja 
grupe.
Komisija užtikrina, kad ši nuomonė būtų 
visiems prieinama, pvz., paskelbdama ją 
specialiame savo tinklavietės puslapyje.

Pagrindimas

Kai nanotechnologijų arba klonavimo technologijų taikymas pateisinamas, etikos klausimais 
turėtų būti konsultuojamasi su Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupe. Šių 
konsultacijų iniciatorė turėtų būti pati Komisija arba valstybė narė. Siekiant užtikrinti 
skaidrumą ir ekspertų bei visos visuomenės dalyvavimą, nuomonė turėtų būti skelbiama 
internete.
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Fraga Estévez, Lutz Goepel, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, 
Esther Herranz García, Lily Jacobs, Elisabeth Jeggle, Heinz 
Kindermann, Vincenzo Lavarra, Mairead McGuinness, Rosa Miguélez 
Ramos, Neil Parish, Vincent Peillon, María Isabel Salinas García, 
Petya Stavreva, Dimitar Stoyanov, Janusz Wojciechowski

Posėdyje per galutinį balsavimą 
dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) 
narys (-iai)

Alejandro Cercas, Esther De Lange, Catherine Neris, Maria Petre, 
Karin Resetarits, Struan Stevenson, Kyösti Virrankoski
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