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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šio pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų, iš 
dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. XXX/XXXX [bendra procedūra] tikslas – užtikrinti 
maisto saugumą, apsaugoti žmonių sveikatą ir garantuoti saugų maisto produktų vidaus rinkos 
veikimą. Leidimų suteikimas naujiems maisto produktams bei komponentams ir jų vartojimas 
Europos Sąjungoje suderinti nuo 1997 m., kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 258/97. 
Šiuo reglamentu nustatyti pagrindiniai naujų maisto produktų ir maisto komponentų leidimų 
suteikimo principai. Šiuo naujuoju pasiūlymu dėl reglamento siekiama supaprastinti leidimų 
suteikimo naujiems maisto produktams, jų kontrolės, ženklinimo ir naudojimo tvarką ir 
patikslinti naujų maisto produktų apibrėžtį.

Nuomonės referentė remia pasiūlymą, tačiau siūlo patobulinti šiuos jo aspektus:

 Nuomonės referentė siūlo sprendžiant dėl leidimo naujiems maisto produktams 
suteikimo atsižvelgti į etinius aspektus ir atitinkamais atvejais konsultuotis su Etikos ir 
naujų technologijų komitetu dėl etinių klausimų, susijusių su mokslu ir naujosiomis 
technologijomis. 

 Be to, nuomonės referentė norėtų užtikrinti, kad įgyvendinimo priemonės būtų 
priimtos prieš įsigaliojant reglamentui. Tai sumažintų netikrumą verslininkams ir 
painiavą sprendžiant, kurių taisyklių jie turėtų laikytis. Jeigu įgyvendinimo priemonės 
nebus priimtos, išliks sunkumų interpretuojant bei galimų administravimo skirtumų 
valstybėse narėse, o tai darytų neigiamą poveikį vidaus rinkos veikimui. Nuomonės 
referentė taip pat siūlo, kad reglamentas būtų pradėtas taikyti nuo jo paskelbimo 
dienos praėjus 12, o ne 6 mėnesiams. Tai suteiktų galimybę priimti įgyvendinimo 
priemones prieš pradedant taikyti reglamentą.

 Nuomonės referentė norėtų, kad pasiūlyme būtų aiškiai atskirti vaistai. Aiškiai 
atskyrus naujus maisto produktus nuo vaistų maisto pramonei būtų paprasčiau 
interpretuoti taisykles ir sumažėtų netikrumas sprendžiant, kurių taisyklių reikia 
laikytis tam tikrose srityse.

 Tradicinių maisto produktų iš trečiųjų šalių atžvilgiu reikalavimas, kad juos vartotų 
mažiausiai viena karta yra aiškiau apibrėžiamas kaip 20 metų terminas, nes formuluotė 
„viena karta“ teisiniu požiūriu yra daug miglotesnė.

 Maisto produktų naudojimas Bendrijoje vertinamas neatsižvelgiant į tai, kada atskira 
valstybė narė įstojo į ES, o tai padės nušviesti padėtį naujosioms valstybėms narėms.

 Reglamento tikslai išplečiami siekiant įtraukti paramą naujovėms maisto pramonėje ir 
užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą, nes tai yra priemonės, skirtos užtikrinti 
naudą verslininkams šiame sektoriuje.

 Kai kur sustiprinta vartotojų apsauga, pvz., aiškiai draudžiant pateikti į rinką maisto 
produktus, kurie nėra įtraukti į Bendrijos sąrašą.
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 Šis pranešimas sustiprina informacijos, kuri teikiama visuomenei, skaidrumą, nes 
įvedama prievolė šią informaciją skelbti internete.

 Taikant reikalavimą, kad verslininkai būtų be nepagrįsto delsimo ir aiškiai 
informuojami apie leidimų suteikimo proceso kliūtis, padidinamas teisinis tikrumas 
verslininkams, kurie, rengdamiesi pateikti į rinką naują arba tradicinį produktą, 
investuoja dideles pinigų sumas.

 Komisijos pareiga užtikrinti techninę paramą pareiškėjams išplečiama ir išaiškinama, 
ypač MVĮ atžvilgiu, įskaitant galimybę elektroninėmis priemonėmis pateikti vienodą 
paraišką.

 Aiškiau išdėstomas reikalavimas, kad rinkoje esantys nauji maisto produktai būtų 
stebimi po to, kai jie patvirtinami, paprašant Komisijos nustatyti tinkamą ir aiškiai 
apibrėžtą stebėsenos laikotarpį, kuris padėtų išvengti teisinio netikrumo neribotą 
laikotarpį, kuris galėtų paveikti konkurencinėje aplinkoje veikiančių verslininkų 
nuomonę.

 Pranešime nustatoma, kaip asmens duomenų apsauga suderinama su tokios 
informacijos slaptumu (privatumu) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
nustatančio bendrą maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo 
procedūrą, 12 straipsniu. Šis duomenų apsaugos ir slaptumo apsaugos laikotarpio 
derinys atitiktų proporcingumo principą, kuris apima dalijimosi mokslo žiniomis ir 
vartotojams pateikiamos informacijos (pvz., alergija sergantiems vartotojams ir t. t.) 
skaidrumo stiprinimą.

 Aiškiau nustatomas reikalavimas, kad valstybės narės per 12 mėn. nuo reglamento 
paskelbimo Oficialiajame leidinyje paskelbtų pagal savo nacionalinę teisę taikomas 
sankcijas, taip pat ir reikalavimas, kad Komisija, kuri, siekiant tęstinumo, iki 2013 m. 
pabaigos turės pateikti ataskaitą, kurioje būtų įvertinama padėtis, taip siekiant suteikti 
galimybę 2009 m. išrinktam Parlamentui įvertinti reglamento veiksmingumą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Bendrijos taisyklės dėl naujų maisto 
produktų nustatytos 1997 m. sausio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų 
ir naujų maisto komponentų ir 2001 m. 
rugsėjo mėn. 20 d. Komisijos reglamentu 
(EB) Nr. 1852/2001, nustatančiu išsamias 
taisykles, kaip paviešinti tam tikrą 
informaciją ir apsaugoti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 258/97 pateiktą informaciją. Dėl 
aiškumo Reglamentą (EB) Nr. 258/97 
reikėtų panaikinti, ir pakeisti šiuo 
reglamentu. Į šį reglamentą reikėtų 
įtraukti priemones, kurios šiuo metu 
nustatytos Reglamentu (EB) 
Nr. 1852/2001.

(3) Bendrijos taisyklės dėl naujų maisto 
produktų nustatytos 1997 m. sausio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų 
ir naujų maisto komponentų ir 2001 m. 
rugsėjo mėn. 20 d. Komisijos reglamentu 
(EB) Nr. 1852/2001, nustatančiu išsamias 
taisykles, kaip paviešinti tam tikrą 
informaciją ir apsaugoti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 258/97 pateiktą informaciją. Dėl 
aiškumo Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir 
Reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 reikėtų 
panaikinti. Reglamentą (EB) Nr. 258/97 
reikėtų pakeisti šiuo reglamentu. 1997 m. 
liepos 29 d. Komisijos rekomendaciją 
97/618/EB dėl naujų maisto produktų ir 
naujų maisto komponentų mokslinių 
aspektų ir informacijos, kurią būtina 
pridėti prie paraiškos dėl šių produktų 
išleidimo į rinką, pateikimo ir dėl pirminio 
įvertinimo ataskaitų parengimo pagal 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 258/971 turėtų 
pakeisti papildytos, specialiai naujiems 
maisto produktams pritaikytos gairės; 
tačiau pareiškėjams turėtų būti sudaryta 
galimybė ir toliau vadovautis Komisijos 
rekomendacija 97/618/EB, kol ji bus 
pakeista papildytomis gairėmis.
__________
1 OL L 253, 1997 9 16, p. 1.

Pagrindimas

Reglamento (EB) Nr. 1852/2001 nuostatos dėl tikrinimo procedūros siūlomo reglamento 
tekste keičiamos nuostatomis dėl bendros leidimų suteikimo procedūros ir Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1852/2001 tampa nebereikalingas. Siekiant remti pareiškėjus, 
siūlomame naujajame reglamente numatoma paskelbti naujas gaires. Senosios gairės turėtų 
galioti iki tol, kol jos bus pakeistos papildytomis gairėmis.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Siekiant užtikrinti Reglamento (EB) 
Nr. 258/97 tęstinumą, turėtų būti išlaikytas 
tas pat kriterijus, kuriuo remiantis maisto 
produktas laikomas nauju, tai yra maisto 
produktas neturi būti Bendrijoje plačiai 
žmonių vartotas iki Reglamento (EB) 
Nr. 258/97 taikymo datos, t. y. 1997 m. 
gegužės 15 d.

(4) Siekiant užtikrinti Reglamento (EB) 
Nr. 258/97 tęstinumą, turėtų būti išlaikytas 
tas pat kriterijus, kuriuo remiantis maisto 
produktas laikomas nauju, tai yra maisto 
produktas neturi būti Bendrijoje plačiai 
žmonių vartotas iki Reglamento (EB) 
Nr. 258/97 taikymo datos, t. y. 1997 m. 
gegužės 15 d. Vartojimas Bendrijoje 
reiškia vartojimą valstybėse narėse, 
neatsižvelgiant į jų įstojimo į Europos 
Sąjungą datą. 

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu paaiškinamas reglamento poveikio mastas vidaus rinkoje ir taip padidinamas 
teisinis tikrumas susijusiems subjektams, ypač Vidurio ir Rytų Europos valstybėms narėms. 

Pakeitimas 3

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Tačiau maisto produktai, pagaminti 
iš klonuotų gyvūnų arba jų palikuonių, 
neturėtų patekti į šio reglamento taikymo 
sritį. Šie produktai turėtų būti 
reguliuojami atskiru reglamentu, priimtu 
pagal bendro sprendimo procedūrą, o ne 
vadovaujantis bendra procedūra. Šiuo 
tikslu iki šio reglamento įsigaliojimo datos 
Komisija turėtų pateikti atitinkamą 
teisėkūros pasiūlymą. Kol neįsigalios 
reglamentas dėl klonuotų gyvūnų, turėtų 
būti taikomas moratoriumas maisto 
produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų 
ir jų palikuonių, pateikimui į rinką.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 a 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 taikomos, kai, 
atsižvelgiant į visas produkto savybes, jis 
gali patekti į „vaisto“ apibrėžimo taikymo 
sritį ir į produktų, kuriems taikomi kiti 
Bendrijos teisės aktai, apibrėžimo taikymo 
sritį. Šiuo požiūriu valstybė narė, 
laikydamasi Bendrijos teisės nuostatų, 
jeigu ji pagal Direktyvą 2001/83/EB 
nusprendžia, kad produktas yra vaistas, 
gali apriboti tokio produkto pateikimą į 
rinką.
__________
1 OL L 311, 2001 11 28, p. 67. 

Pagrindimas

Maisto produktų apibrėžimas pagal Reglamentą 178/2002 reiškia, kad produktas, kuris yra 
vaistas, negali būti laikomas maisto produktu. Kadangi produkto priskyrimas vaistams pagal 
Direktyvą 2001/83 valstybėse narėse nėra visiškai suderintas, kai kurie produkto priskyrimo 
vaistui skirtumai išlieka. Tai daro poveikį derinimui taip pat ir maisto produktų srityje. 
Sprendžiant dėl naujų maisto produktų iškyla daug problemų dėl skirstymo. Ši 
konstatuojamoji dalis suteikia daugiau aiškumo pramonei ir vartotojams apie rinkos veikimą 
produktų, dėl kurių abejojama, atžvilgiu.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Tai, ar maisto produktas plačiai 
žmonių vartotas iki 1997 m. gegužės 15 d., 
turėtų būti nustatoma remiantis valstybių 
narių turima informacija. Tiems atvejams, 

(13) Tai, ar maisto produktas plačiai 
žmonių vartotas iki 1997 m. gegužės 15 d., 
turėtų būti nustatoma remiantis valstybių 
narių turima informacija. Tiems atvejams, 
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kai Komisija neturi informacijos apie 
maisto produkto naudojimą žmonių maistui 
iki 1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatyta paprasta ir skaidri tokios 
informacijos rinkimo tvarka, įtraukiant 
valstybes nares ir kitus suinteresuotus 
subjektus.

kai Komisija neturi informacijos apie 
maisto produkto naudojimą žmonių maistui 
iki 1997 m. gegužės 15 d., turėtų būti 
nustatyta tokios informacijos rinkimo 
tvarka, įtraukiant valstybes nares ir kitus 
suinteresuotus subjektus. Ši tvarka turėtų 
būti paprasta ir skaidri, tuo pat metu 
padedanti išvengti visų nepagrįstų trikdžių 
rinkos veikimui, ir turėtų būti priimta ne 
vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Pagrindimas

Informacijos rinkimo tvarka gali apimti klausimus apie produktus, kurie, kaip vėliau 
paaiškėja, nėra nauji maisto produktai. Skaidriai renkant duomenis šių produktų 
konkurencinė padėtis neturėtų būti neigiamai paveikta dėl neteisingų išvadų apie jų, kaip 
naujų maisto produktų, statusą. Todėl Komisijos taikoma tvarka turėtų būti tokia, kad būtų 
atsižvelgiama į šias problemas ir vengiama nepagrįsto rinkos veikimo trikdymo.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Būtina taikyti veiksmingą, apibrėžtų 
terminų ir skaidrią centralizuotą suderintą 
saugos vertinimo ir leidimų suteikimo 
tvarką. Siekiant tolesnio įvairių leidimų 
suteikimo procedūrų maisto produktams 
derinimo, naujų maisto produktų saugos 
vertinimas ir jų įtraukimas į Bendrijos 
sąrašą turėtų būti atliekamas laikantis 
procedūros, nustatytos [data] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. […], nustatančiame bendrą maisto 
priedų, maisto fermentų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų leidimų suteikimo procedūrą.

(15) Būtina taikyti veiksmingą, apibrėžtų 
terminų ir skaidrią centralizuotą suderintą 
saugos vertinimo ir leidimų suteikimo 
tvarką. Siekiant tolesnio įvairių leidimų 
suteikimo procedūrų maisto produktams 
derinimo, naujų maisto produktų saugos 
vertinimas ir jų įtraukimas į Bendrijos 
sąrašą turėtų būti atliekamas laikantis 
procedūros, nustatytos [data] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. […], nustatančiame bendrą maisto 
priedų, maisto fermentų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų leidimų suteikimo procedūrą. 
Suteikiant leidimus naujiems maisto 
produktams reikėtų taip pat atsižvelgti į 
kitus veiksnius, susijusius su svarstomu 
dalyku, įskaitant etinius veiksnius. 
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Pagrindimas

Itin svarbu, kad suteikiant leidimus naujiems maisto produktams (kadangi šis procesas apima 
ir naujus maisto produktus, gautus naudojant nanotechnologijas ar klonavimą) būtų 
atsižvelgiama į visus susijusius veiksnius, kurie svarbūs priimant galutinį sprendimą, įskaitant 
etinius aspektus.

Pakeitimas 7

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, naujausi 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 
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.

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, tikslinga apsaugoti 
novatorių indėlį renkant informaciją ir 
duomenis, kurie pateikiami siekiant 
pagrįsti paraišką, nurodomą šiame 
reglamente. Naujausi 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 
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.

Pagrindimas

20 konstatuojamosios dalies formuluotė turėtų būti suderinta su Reglamento 1924/2006 dėl 
teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 31 konstatuojamosios dalies 
formuluote.
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Pakeitimas 8

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, kurios gali apimti informaciją, 
susijusią su etiniais aspektais. Todėl 
įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą gali būti nustatomos 
specialios naudojimo sąlygos arba 
ženklinimo įpareigojimai. 

Pagrindimas

Ženklinant naujus maisto produktus atitinkamais atvejais itin svarbu (kadangi tai apima ir 
naujus maisto produktus, gautus naudojant nanotechnologijas ar klonavimą) atsižvelgti į 
etinius aspektus, nes siekiant, kad vartotojai galėtų rinktis ir pirkti remdamiesi informacija, 
jiems reikia pateikti skaidrią informaciją.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto 
produktų maistingumą ir sveikatingumą 
derinamos valstybių narių teisės aktų 
nuostatos dėl teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą. Todėl visi 
teiginiai apie naujus maisto produktus turi 

(22) 2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto 
produktų maistingumą ir sveikatingumą 
derinamos valstybių narių teisės aktų 
nuostatos dėl teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą. Todėl visi 
teiginiai apie naujus maisto produktus turi 
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atitikti pirmiau minėtą reglamentą. atitikti pirmiau minėtą reglamentą. Jei 
pareiškėjas kreipėsi dėl teiginių apie 
naujo maisto produkto sveikatingumą, 
kurie tvirtinami pagal šio reglamento 17 
arba 18 straipsnius, ir jei paraiškos dėl 
naujo maisto produkto bei teiginių apie 
maisto produkto sveikatingumą 
pateikiamos vienu metu ir jei į jas įtraukti 
prašymai saugoti nuosavybės teise 
turimus mokslinius duomenis, pareiškėjo 
prašymu duomenų apsaugos laikotarpiai 
turėtų prasidėti ir galioti vienu metu.

Pagrindimas

Susijusios paraiškos dėl naujo maisto produkto leidimo ir teiginių apie to paties maisto 
produkto sveikatingumą, paremtos nuosavybės teise turimais duomenimis, galėtų būti
tvarkomos pagal skirtingus tvarkaraščius. Taigi duomenų apsaugos laikotarpis, numatytas 
leidime, galėtų būti beveik praėjęs prieš prasidedant duomenų apsaugos laikotarpiui pagal 
susijusį leidimą. Turėtų būti numatytos nuostatos dėl susijusių paraiškų duomenų apsaugos 
laikotarpių derinimo, jei dėl to kreipėsi pareiškėjas.

Pakeitimas 10

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) Pagrįstais atvejais turėtų 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.

Pagrindimas

Tam tikrais pagrįstais atvejais (pvz., kai naudojamos nanotechnologijos arba klonavimo 
technologijos) akivaizdu, kad etiniais klausimais reikėtų konsultuotis su Europos mokslo 
etikos ir naujų technologijų grupe.



PE407.801v02-00 12/31 AD\746151LT.doc

LT

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Nauji maisto produktai, teikiami 
Bendrijos rinkai pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97, turėtų būti ir toliau teikiami 
rinkai. Nauji maisto produktai, kuriems 
leidimai suteikti pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97. turėtų būti įtraukti į šiuo 
reglamentu sukuriamą Bendrijos naujų 
maisto produktų sąrašą. Be to, paraiškos, 
pateiktos pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97, dėl kurių sprendimas iki šio 
reglamento taikymo dienos nepriimtas,
turėtų būti laikomos paraiškomis, 
pateiktomis pagal šį reglamentą.

(25) Nauji maisto produktai, teikiami 
Bendrijos rinkai pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97, turėtų būti ir toliau teikiami 
rinkai. Nauji maisto produktai, kuriems 
leidimai suteikti pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97, turėtų būti įtraukti į šiuo 
reglamentu sukuriamą Bendrijos naujų 
maisto produktų sąrašą. Be to, paraiškos, 
pateiktos pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 258/97, tais atvejais, kai, 
vadovaujantis Reglamento (EB) 
Nr. 258/97 6 straipsnio 3 dalimi, 
Komisijai nebuvo pateikta pirminio 
įvertinimo ataskaita ir tais atvejais, kai 
pagal minėtojo reglamento 6 straipsnio 3 
arba 4 dalį prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui reikia pateikti papildomo 
įvertinimo ataskaitą, turėtų būti laikomos 
paraiškomis, pateiktomis pagal šį 
reglamentą. Tuo atveju, jei Tarnyba ir 
valstybės narės turi pateikti nuomonę, jos 
turėtų atsižvelgti į pirminio įvertinimo 
rezultatus. Kitos paraiškos, prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui pateiktos 
pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 
straipsnį, turėtų būti tvarkomos 
vadovaujantis Reglamento (EB) 
Nr. 258/97 nuostatomis.

Pagrindimas

Dėl Komisijos siūlomo teksto gali atsitikti taip, kad tos paraiškos, dėl kurių Komisijai jau 
pateikta pirminio įvertinimo ataskaita, atsidurs nepalankioje padėtyje, nes tokia paraiška gali 
būti patenkinta jos nenukreipus EMST vertinimui rengti, jei nėra prieštaravimų. Visos 
paraiškos, dėl kurių Komisijai jau pateikta pirminio įvertinimo ataskaita, turėtų būti 
tvarkomos vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 258/97 nustatyta tvarka.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos 
naujų maisto produktų teikimo Bendrijos 
rinkai taisyklės, siekiant užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos 
lygį, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos funkcionavimą.

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos 
naujų maisto produktų teikimo Bendrijos 
rinkai taisyklės, siekiant užtikrinti aukštą 
žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos 
lygį, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos funkcionavimą ir skatinant diegti 
naujoves atitinkamose pramonės šakose.

Pagrindimas

Į pagrindinę dalį reikėtų aiškiai įtraukti šį tikslą, kaip svarbų Bendrijos tikslą ir vieną iš 
konstatuojamose dalyse minimų tikslų.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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, gali būti priimami taikant 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu; 

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, prieš pradedant taikyti šį 
reglamentą priimami taikant 14 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
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tikrinimu;

Pagrindimas

Siekdama padidinti sektoriuje veikiančių verslininkų teisinį tikrumą ir vidaus rinkos 
suderinamumą (kadangi esama didelių taisyklių taikymo valstybėse narėse skirtumų) 
Komisija turės nustatyti aiškius kriterijus, kuriais remiantis būtų vertinama, ar tą maisto 
produktą atitinkamu mastu Bendrijoje vartojo žmonės.

Pakeitimas 14

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 mažiausiai dvidešimt 
metų buvo kurios nors šalies didelės 
gyventojų grupės normalaus maisto 
raciono dalis.

Pagrindimas

Teisiniu požiūriu terminas „viena karta“ nėra pakankamai aiškus. Pakeičiant jį 20 metų 
laikotarpiu suteikiama daugiau teisinio aiškumo visoms susijusioms šalims. Tuo pat metu šis 
laikotarpis užtikrina laiką patirčiai (įskaitant mokslinius duomenis), kurios reikia 
sprendžiant, ar tradicinis trečiosios šalies maisto produktas gali būti teikiamas į vidaus rinką, 
sukaupti.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali iš valstybių narių ir (arba) 
maisto verslo subjektų rinkti informaciją, 
siekdama nustatyti, kaip plačiai žmonės 
Bendrijoje vartojo maisto produktą iki 
1997 m. gegužės 15 d.

1. Komisija iš valstybių narių ir (arba) 
maisto verslo subjektų renka informaciją, 
siekdama nustatyti, kaip plačiai žmonės 
Bendrijoje vartojo maisto produktą iki 
1997 m. gegužės 15 d.
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Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a straipsnis
Reikalavimų neatitinkančių naujų maisto 

produktų draudimas
Nauji maisto produktai nepateikiami į 
rinką, jeigu jų vartojimas neatitinka šio 
reglamento nuostatų.

Pagrindimas

Šis draudimas turėtų atgrasinti nesąžiningus subjektus ir padidinti vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 17

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, nekelia pavojaus vartotojų 
sveikatos saugai;

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

Pagrindimas

Nauji maisto produktai jokiomis aplinkybėmis neturėtų kelti jokių pavojų vartotojų sveikatai. 
Papildoma vartojimo normaliomis sąlygomis formuluotė yra nereikalinga ir galėtų sukelti 
praktinio aiškinimo problemų bei pakenkti praktinio sprendimų priėmimo sektoriuje 
prognozavimui. Nauja formuluotė dar labiau sustiprina vartotojų apsaugą. 

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) neklaidina vartotojo nei pateikimo 
būdu, nei numanoma paskirtimi;

b) neklaidina vartotojo;
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Pagrindimas

Ankstesniame Reglamente (EB) Nr. 258/97 pateikti apibrėžimai aiškesni ir suprantamesni ir 
juos reikėtų išlaikyti.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) jeigu jo paskirtis – pakeisti kitą maisto 
produktą, jis nesiskiria nuo tokio maisto 
produkto tiek, kad jo įprastas vartojimas 
maistingumo atžvilgiu būtų nenaudingas 
vartotojui.

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

Pagrindimas

Ankstesniame Reglamente (EB) Nr. 258/97 pateikti apibrėžimai aiškesni ir suprantamesni ir 
juos reikėtų išlaikyti.

Pakeitimas 20
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai neturima mokslinių 
įrodymų apie naujo maisto produkto 
poveikį sveikatai, šis maisto produktas 
negali būti įtrauktas į Bendrijos sąrašą.

Pakeitimas 21
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujas maisto produktas gali būti 
įtrauktas į Bendrijos sąrašą tik tuo atveju, 
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jei pateikiama kompetentingos institucijos 
nuomonė apie tai, kad šis maisto 
produktas nekelia pavojaus sveikatai.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Bendrijos sąrašas atnaujinamas laikantis 
Reglamente (EB) Nr. [bendra procedūra] 
nustatytos tvarkos. 

1. Bendrijos sąrašas atnaujinamas laikantis 
Reglamente (EB) Nr. [bendra procedūra] 
nustatytos tvarkos ir Komisija jį paskelbia 
tam skirtame savo tinklavietės puslapyje.

Pagrindimas

Trečiųjų šalių maisto produktų sąrašas ir Bendrijos maisto produktų sąrašas turėtų būti 
skelbiamas internete.

Pakeitimas 23

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.

Išbraukta.

Pirmoje pastraipoje nurodytais atvejais 
įtraukiant naujus maisto produktus į 
Bendrijos sąrašą, be 2 pastraipoje 
nurodytos informacijos, papildomai 
nurodoma tokia informacija:
a) naujo maisto produkto įtraukimo į 
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Bendrijos sąrašą data;
b) faktas, kad įtraukimas pagrįstas 
naujausiais moksliniais įrodymais ir 
(arba) nuosavybės teise turimais 
moksliniais duomenimis, apsaugotais 
pagal 12 straipsnį;
c) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir 
adresas.

Pagrindimas

Būtų geriau, jeigu visa ši dalis patektų į 12 straipsnį, į kurį šie punktai ir buvo perkelti.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pasibaigiant laikotarpiui, 
nurodytam 12 straipsnyje, Bendrijos 
sąrašas atnaujinamas, iš dalies pakeičiant 
neesmines šio reglamento nuostatas pagal 
Reglamento (EB) Nr. [bendra procedūra] 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
siekiant panaikinti šio straipsnio 3 dalies 
antrojoje pastraipoje nustatytus specialius 
nurodymus, su sąlyga, kad maisto 
produktas, kuriam suteiktas leidimas, 
atitinka šiame reglamente nustatytas 
sąlygas.

Išbraukta.

Pagrindimas

Būtų geriau, jeigu visa ši dalis patektų į 12 straipsnį, į kurį šie punktai ir buvo perkelti.
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Su pranešimu pateikiami dokumentais 
pagrįsti duomenys, pagrindžiantys saugaus 
maisto produkto naudojimo istoriją 
trečiojoje šalyje.

Su pranešimu pateikiami dokumentais 
pagrįsti duomenys, pagrindžiantys saugaus 
maisto produkto naudojimo istoriją bet 
kurioje trečiojoje šalyje.

Pagrindimas

Dėl statistinių duomenų trūkumo reikia atsižvelgti į duomenis, pagrindžiančius saugaus 
maisto produkto naudojimo istoriją bet kurioje trečiojoje šalyje.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tokiu atveju maisto produktas Bendrijos 
rinkai neteikiamas ir jam taikomos 5–7 
straipsnių nuostatos. Pranešimas, pateiktas 
pagal 1 dalį, laikomas paraiška pagal 
Reglamento XX/XXX [bendra procedūra] 
3 straipsnio 1dalį.

Tokiu atveju maisto produktas Bendrijos 
rinkai neteikiamas ir jam taikomos 5–7 
straipsnių nuostatos. Pranešimas, pateiktas 
pagal 1 dalį, laikomas paraiška pagal 
Reglamento XX/XXX [bendra procedūra] 
3 straipsnio 1dalį. Pareiškėjas taip pat gali 
nuspręsti atsiimti pranešimą.

Pagrindimas

Palyginti su pagal 8 straipsnį kartu su pranešimu pateikiamais duomenimis, pagrindžiančiais 
saugaus maisto produkto naudojimo istoriją trečiojoje šalyje, kartu su paraiška pateikiami 
duomenys yra daug išsamesni. Taigi, pareiškėjui turėtų būti suteikta galimybė atsiimti 
pranešimą ir pranešimas neturėtų būti savaime laikomas paraiška.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 3 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija atitinkamai per penkis mėnesius 
nuo pranešimo datos pagal 1 dalį 
informuoja maisto verslo subjektą.

Komisija atitinkamai, be nepagrįsto 
delsimo ir aiškiai, daugiausia per penkis 
mėnesius nuo pranešimo datos pagal 1 dalį 
informuoja maisto verslo subjektą.

Pagrindimas

Siekdama padidinti teisinį tikrumą Komisija be nepagrįsto delsimo ir aiškiai informuoja 
pareiškėjus (maisto verslo veikėjus) apie prieštaravimus, iškeltus jų pranešimo atžvilgiu.

Pakeitimas 28

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, gali būti 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, prieš pradedant 
taikyti 8 straipsnį priimamos taikant 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Pagrindimas

Siekdama padidinti sektoriuje veikiančių verslininkų teisinį tikrumą Komisija turės nustatyti 
aiškius kriterijus, kuriais būtų vertinama, ar tą maisto produktą atitinkamu mastu Bendrijoje 
vartojo žmonės.

.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, jeigu reikia, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Tarnyba, pateikia 
technines gaires ir priemones, skirtas
padėti maisto verslo subjektams, visų 
pirma mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
rengti ir teikti paraiškas pagal šį 
reglamentą.

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su 
Tarnyba, aktyviai bendradarbiauja su 
maisto verslo subjektais, visų pirma 
mažosiomis ir vidutinėmis įmonėmis, 
jiems rengiant ir teikiant paraiškas ir 
pranešimus pagal šį reglamentą ir suteikia 
jiems kuo išsamesnes technines gaires ir
priemones, įskaitant galimybę 
elektroninėmis priemonėmis pateikti 
vienodą paraišką.

Pagrindimas

Verslo subjektams reikia užtikrinti technines gaires ir priemones ir tai turėtų būti Komisijos 
pareiga. Vienoda elektroninė paraiška ar kiti e. vyriausybės aspektai, paprastai naudojami 
įvairiose valstybėse narėse, galėtų būti praktinis pavyzdys.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindama naujus maisto produktus, 
Tarnyba: 

Vertindama naujus maisto produktus, 
Tarnyba, jei mano, jog tai tikslinga, visų 
pirma:

Pagrindimas

Formaliai konkretizuojama straipsnio taikymo sritis. 

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) jeigu reikia, lygina, ar maisto produktas a) nustato, ar maisto produktas yra tiek pat 
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yra tiek pat saugus kiek ir jau Bendrijos 
rinkoje esantis panašios kategorijos maisto 
produktas arba maisto produktas, kurį 
ketinama pakeisti nauju maisto produktu;

saugus kiek ir jau Bendrijos rinkoje esantis 
panašios kategorijos maisto produktas arba 
maisto produktas, kurį ketinama pakeisti 
nauju maisto produktu;

Pagrindimas

Reikia griežčiau suformuluoti reikalavimą tikrinti naujų maisto produktų saugumą juos 
lyginant su kitais maisto produktais.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, 
maisto saugos sumetimais gali nustatyti 
stebėjimo po pateikimo rinkai reikalavimą. 
Maisto verslo subjektai, teikiantys 
Bendrijos rinkai maisto produktus, atsako 
už po teikimo rinkai taikomų reikalavimų, 
nurodytų Bendrijos naujų maisto produktų 
sąrašo atitinkamam maisto produktui 
skirtoje eilutėje, įgyvendinimą.

1. Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, 
maisto saugos sumetimais nustatytu ribotu 
laikotarpiu gali nustatyti stebėjimo po 
pateikimo rinkai reikalavimą. Pagrįstais 
atvejais galima pratęsti nustatytą ribotą
maisto produktų stebėjimo rinkoje 
laikotarpį ne daugiau kaip vieną kartą 
kitam nustatytam ribotam laikotarpiui.
Maisto verslo subjektai, teikiantys 
Bendrijos rinkai maisto produktus, atsako 
už po teikimo rinkai taikomų reikalavimų, 
nurodytų Bendrijos naujų maisto produktų 
sąrašo atitinkamam maisto produktui 
skirtoje eilutėje, įgyvendinimą.

Pagrindimas

Įsikišimas į laisvos rinkos veikimą stebint naujus maisto produktus po jų pateikimo į rinką turi 
būti laikomas išimtimi ir todėl taikomas nustatytu ir griežtai apribotu laikotarpiu taip siekiant 
užtikrinti, kad subjektai neribotą laikotarpį nepatirtų teisinio netikrumo savo produktų 
atžvilgiu.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 a straipsnis (naujas) ( II skyriuje)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Europos etikos ir naujų technologijų 

grupė
Prireikus, Komisija savo iniciatyva arba 
paprašius valstybei narei itin didelės 
etinės svarbos etiniais klausimais, 
susijusiais su mokslu ir naujomis 
technologijomis, gali konsultuotis su 
Europos etikos ir naujų technologijų 
grupe, siekdama gauti jos nuomonę 
etiniais klausimais.
Komisija užtikrina, kad ši nuomonė būtų 
viešai prieinama, įskaitant jos paskelbimą 
tam skirtame tinklavietės puslapyje.

Pagrindimas

Pagrįstais atvejais (pvz., kai naudojamos nanotechnologijos arba klonavimo technologijos) 
akivaizdu, kad etiniais klausimais reikėtų konsultuotis su Europos mokslo etikos ir naujų 
technologijų grupe. Šį konsultacijų procesą gali pradėti Komisija arba valstybė narė. Siekiant 
skaidrumo ir ekspertų bei visos visuomenės dalyvavimo nuomonė turi būti skelbiama 
internete.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjui paprašius ir pateikus atitinkamą 
patikrinamą informaciją, įtrauktą į 
paraiškos bylą, naujausi moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės teise turimi mokslo 
duomenys, skirti pagrįsti paraišką, negali 
būti naudojami kitoms paraiškoms pagrįsti 
penkerius metus nuo naujo maisto 
produkto įtraukimo į Bendrijos sąrašą be 
pareiškėjo sutikimo.

1. Pareiškėjui paprašius ir pateikus 
atitinkamą patikrinamą informaciją, 
įtrauktą į paraiškos bylą, naujausi 
moksliniai įrodymai ir nuosavybės teise 
turimi mokslo duomenys, skirti pagrįsti 
paraišką, negali būti naudojami kitoms 
paraiškoms pagrįsti penkerius metus nuo 
naujo maisto produkto įtraukimo į 
Bendrijos sąrašą be pareiškėjo sutikimo. 
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Kai nauji moksliniai įrodymai ir 
nuosavybės teise turimi moksliniai 
duomenys, kurie saugomi pagal šį 
straipsnį, tuo pat metu patenka ir į ... 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. .../... [nustatančio 
bendrą leidimų išdavimo procedūrą 
maisto priedams, maisto fermentams ir 
maisto kvapiosioms medžiagoms]1

nustatytų taisyklių dėl slaptumo taikymo 
sritį, Komisija proporcingai pritaiko 
slaptumo laikotarpį prie penkerių metų 
informacijos apsaugos laikotarpio.
__________________
1 OL L...

Pagrindimas

Pranešime nustatoma, kaip asmens duomenų apsauga suderinama su tokios informacijos 
slaptumo (privatumo) taisyklėmis pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, 
nustatančio bendrą maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo 
procedūrą, 12 straipsniu. Šis duomenų apsaugos ir slaptumo apsaugos laikotarpio derinys 
atitiktų proporcingumo principą, kuris apima dalijimosi mokslo žiniomis ir vartotojams 
pateikiamos informacijos (pvz., alergija sergantiems vartotojams ir t. t.) skaidrumo 
stiprinimą.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nukrypstant nuo ... Reglamento (EB) 
Nr. .../... [bendra procedūra] 7 straipsnio 4 
dalies, dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo 
įtraukiant naują maisto produktą, 
išskyrus trečiųjų šalių tradicinius maisto 
produktus, sprendžiama 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 šį
straipsnį. Tokiais atvejais leidimas 
suteikiamas laikotarpiui, nurodomam 
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pirmojoje dalyje.

(Šis pakeitimas yra buvusi 7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipa)

Pagrindimas

Nuostata, kuri iš pradžių buvo įtraukta į 7 straipsnį, pateikiama detaliau. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. 1 a dalyje nurodytais atvejais 
įtraukiant naujus maisto produktus į 
Bendrijos sąrašą, be 7 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos informacijos, papildomai 
nurodoma tokia informacija:
a) naujo maisto produkto įtraukimo į 
Bendrijos sąrašą data;
b) faktas, kad įtraukimas pagrįstas 
naujausiais moksliniais įrodymais ir 
(arba) nuosavybės teise turimais 
moksliniais duomenimis, apsaugotais 
pagal šį straipsnį;
c) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir 
adresas;
d) faktas, kad c punkte nurodytam 
pareiškėjui neleidžiama teikti į rinką 
naujo maisto produkto, išskyrus atvejus, 
kai vėlesnis pareiškėjas gauna leidimą 
teikti į rinką maisto produktą be nuorodos 
į b punkte minimus nuosavybės teise 
turimus duomenis.

(Šis pakeitimas yra ankstesnio 7 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa, išskyrus d punktą)

Pagrindimas

Nuostata, kuri iš pradžių buvo įtraukta į 7 straipsnį, pateikiama detaliau. Tai suteikia 
papildomos informacijos, kuri turi būti pateikiama Bendrijos sąraše.
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Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 1 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1c. Prieš pasibaigiant laikotarpiui, 
nurodytam 1 dalyje, Bendrijos sąrašas 
atnaujinamas ir šio straipsnio 3 dalies 
antrojoje pastraipoje nustatyti specialieji 
nurodymai neįtraukiami su sąlyga, kad 
maisto produktas, kuriam suteiktas 
leidimas, vis dar atitinka šiame 
reglamente nustatytas sąlygas. 
Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinama pagal 14 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pagrindimas

Nuostata, kuri iš pradžių buvo įtraukta į 7 straipsnį, pateikiama detaliau.

Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Suderinta duomenų apsauga

Nepaisant suteikto leidimo prekiauti 
nauju maisto produktu pagal Reglamento 
(EB) Nr. .../... [bendra procedūra] 7 ir 14 
straipsnius arba leidimo naudoti teiginį 
apie maisto produkto sveikatingumą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 17, 18 ir 
25 straipsnius, jei siekiama gauti leidimą 
prekiauti nauju maisto produktu ir 
leidimą naudoti teiginį apie šio maisto 
produkto sveikatingumą ir, jei pagrįsta
duomenų apsauga pagal abiejų 
reglamentų nuostatas ir jos reikalauja 
pareiškėjas, leidimo duomenys ir leidimo 
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paskelbimas Oficialiajame leidinyje turi 
sutapti ir duomenų apsaugos laikotarpiai
turi būti vienodi.

Pagrindimas

Žr. 22 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles, 
reglamentuojančias nuobaudas, taikytinas 
pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi 
visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Numatytosios sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės ne vėliau kaip iki [...]
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus.

Valstybės narės nustato taisykles, 
reglamentuojančias nuobaudas, taikytinas 
pažeidus šio reglamento nuostatas, ir imasi 
visų būtinų priemonių jų įgyvendinimui 
užtikrinti. Numatytosios sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. 
Valstybės narės ne vėliau kaip per 12 
mėnesių praneša Komisijai apie šias 
nuostatas ir nedelsdamos ją informuoja 
apie visus vėlesnius joms įtakos turinčius 
pakeitimus.

Pagrindimas

Nustačius aiškų terminą (12 mėnesių), per kurį valstybės narės turi paskelbti taisykles, pagal 
kurias taikomos sankcijos už šio reglamento pažeidimą, galima padidinti teisinį tikrumą. Be 
to, pakeitimas suderintas su ilgesniuoju terminu, kuris kituose straipsniuose nustatomas 
Europos Komisijai įgyvendinimo priemonėms priimti.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, atsižvelgdama į įgytą patirtį, ne 
vėliau kaip iki [2015 m. sausio 1 d.]
išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šio reglamento, ypač jo 8 straipsnio
nuostatų, įgyvendinimo ataskaitą, o 

Komisija, atsižvelgdama į įgytą patirtį, ne 
vėliau kaip iki 2013 m. gruodžio 31 d. 
išsiunčia Europos Parlamentui ir Tarybai 
šio reglamento, ypač jo 8 ir 12 straipsnių
nuostatų, įgyvendinimo ataskaitą, o 
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prireikus ir pasiūlymus. Ataskaita ir 
pasiūlymas skelbiami viešai. 

prireikus ir pasiūlymus. Ataskaita ir 
pasiūlymas skelbiami viešai. 

Pagrindimas

Siekiant tęstinumo reikėtų, kad Europos Parlamentas jau kitos Parlamento kadencijos metu 
persvarstytų reglamentą. Be to, kalbant apie naująją teisinę duomenų apsaugos priemonę, 
įtvirtintą 12 straipsnyje, reikėtų, kad Komisija taip pat savo ataskaitoje dėmesį sutelktų į 
įgyvendinimą valstybėse narėse.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio 
Reglamento įsigaliojimo [data] Komisija 
parengia Bendrijos sąrašą, įtraukdama į jį 
naujus maisto produktus, kuriems leidimai 
suteikti pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, 
įskaitant ir, jeigu reikia, visas su esamais 
leidimais susijusias sąlygas.

Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo šio 
Reglamento įsigaliojimo [data] Komisija 
parengia Bendrijos sąrašą, įtraukdama į šį
sąrašą tuos naujus maisto produktus, 
kuriems leidimai suteikti pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 258/97, ir kurie taip pat 
priklauso šio reglamento taikymo sričiai 
pagal 2 ir 3 straipsnio nuostatas, įskaitant, 
jeigu reikia, visas su esamais leidimais 
susijusias sąlygas.

Pagrindimas

Žr. 16 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Paraiškos teikti naujus maisto produktus 
rinkai, kurias valstybės narės pateikė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį ir 
dėl kurių sprendimas iki šio reglamento 
taikymo dienos nepriimtas, laikomos 
paraiškomis, pateiktomis pagal šį 
reglamentą.

1. Tais atvejais, kai, vadovaujantis 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 straipsnio 
3 dalimi, iki ... + Komisijai nebuvo 
pateikta pirminio įvertinimo ataskaita, 
paraiškos teikti naujus maisto produktus 
rinkai, kurias valstybės narės pateikė pagal 
minėtojo reglamento 4 straipsnį, laikomos 
paraiškomis, pateiktomis pagal šį 
reglamentą. Kitos paraiškos, pateiktos iki 
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... + pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 
straipsnio 4 dalį, 4 ir 5 straipsnius, turėtų 
būti tvarkomos vadovaujantis minėtojo 
reglamento nuostatomis.
___________

+ Šio reglamento taikymo data.

Pagrindimas

Dėl Komisijos siūlomo teksto gali atsitikti taip, kad tos paraiškos, dėl kurių Komisijai jau 
pateikta pirminio įvertinimo ataskaita, atsidurs nepalankioje padėtyje, nes tokia paraiška gali 
būti patenkinta jos nenukreipus EMST vertinimui rengti, jei nėra prieštaravimų. Visos 
paraiškos, dėl kurių Komisijai jau pateikta pirminio įvertinimo ataskaita, turėtų būti 
tvarkomos vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 258/97 nustatyta tvarka.

Pakeitimas 43

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Bet kokios atitinkamos 1 daliai taikyti 
skirtos pereinamojo laikotarpio 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, inter 
alia ir jas papildyti, priimamos taikant 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Išbraukta.

Pagrindimas

Dėl Komisijos siūlomo teksto gali atsitikti taip, kad tos paraiškos, dėl kurių Komisijai jau 
pateikta pirminio įvertinimo ataskaita, atsidurs nepalankioje padėtyje, nes tokia paraiška gali 
būti patenkinta jos nenukreipus EMST vertinimui rengti, jei nėra prieštaravimų. Visos 
paraiškos, dėl kurių Komisijai jau pateikta pirminio įvertinimo ataskaita, turėtų būti 
tvarkomos vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 258/97 nustatyta tvarka.

Pakeitimas 44

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jis taikomas praėjus šešiems mėnesiams Jis taikomas praėjus 12 mėnesių nuo šio 
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nuo šio reglamento paskelbimo [data]. reglamento paskelbimo [data].

Pagrindimas

Reglamento įsigaliojimo pratęsimas nuo 6 iki 12 mėn. būtinas siekiant užtikrinti, kad 
Komisija galėtų priimti atskirų straipsnių įgyvendinimo priemones ir suteikia pakankamai 
laiko pagerinti valstybių narių ir sektoriaus subjektų pasirengimą.
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