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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 27
7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Siekiant gauti leidimą pagal šį 
reglamentą, būtina atitikti taip pat ir 
reglamentuose (EB) Nr. XXX/2006, (EB) 
Nr. YYY/2006 ir (EB) Nr. ZZZ/2006 
nurodytus registravimo kriterijus.  

Or. en

Pagrindimas

Tai akivaizdu, tačiau Komisijos pasiūlyme konkrečiai nenurodyta.

Pakeitimą pateikė David Martin, Åsa Westlund

Pakeitimas 28
9 konstatuojamoji dalis



PE 386.368v02-00 2/20 AM\658345LT.doc

LT

9) Pagal maisto produktų rizikos įvertinimo 
sistemą, nustatytą 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, 
medžiagas pateikti į rinką galima tik atlikus 
kiek įmanoma aukštesnio lygio mokslinį 
žmonių sveikatai keliamos rizikos 
įvertinimą. Europos maisto saugos tarnybai 
(toliau – Tarnyba) atlikus maisto produktų 
saugumo įvertinimą, Komisija, remdamasi 
glaudų Komisijos ir valstybių narių 
bendradarbiavimą užtikrinančia reguliavimo 
procedūra, priima sprendimą dėl rizikos 
valdymo.

9) Pagal maisto produktų rizikos įvertinimo 
sistemą, nustatytą 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, 
medžiagas pateikti į rinką galima tik atlikus 
kiek įmanoma aukštesnio lygio 
nepriklausomą mokslinį žmonių sveikatai 
keliamos rizikos įvertinimą. Europos maisto 
saugos tarnybai (toliau – Tarnyba) atlikus 
maisto produktų saugumo įvertinimą, 
Komisija, remdamasi glaudų Komisijos ir 
valstybių narių bendradarbiavimą 
užtikrinančia reguliavimo procedūra, priima 
sprendimą dėl rizikos valdymo.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 29
10 konstatuojamoji dalis

10) Pripažinta, kad kai kuriais atvejais vien 
tik mokslinis rizikos įvertinimas negali 
suteikti visos informacijos, kuria remiantis 
galėtų būti priimtas sprendimas dėl rizikos 
valdymo, ir kad gali būti atsižvelgiama į 
kitus su svarstomu klausimu susijusius 
teisėtus veiksnius.

10) Pripažinta, kad vien tik mokslinis rizikos 
įvertinimas negali suteikti visos 
informacijos, kuria remiantis galėtų būti 
priimtas sprendimas dėl rizikos valdymo, ir 
kad turi būti atsižvelgiama į kitus su 
svarstomu klausimu susijusius teisėtus 
veiksnius.

Or. en

Pagrindimas

Visais atvejais turi būti atsižvelgiama ir į kitus su svarstomu klausimu susijusius teisėtus 
veiksnius − saugumo klausimus, susijusius su vartotojų sveikata, pagrįstas technologines 
reikmes, privalumus ir trūkumus vartotojams.
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Pakeitimą pateikė David Martin, Åsa Westlund

Pakeitimas 30
13 konstatuojamoji dalis

(13) Vienoda medžiagų leidimų suteikimo 
procedūra turi atitikti skaidrumo ir 
visuomenės informavimo reikalavimus, ir 
tuo pačiu užtikrinti pareiškėjo teisę išsaugoti 
tam tikros informacijos konfidencialumą.

(13) Vienoda medžiagų leidimų suteikimo 
procedūra turi atitikti skaidrumo ir 
visuomenės informavimo reikalavimus, ir 
tuo pačiu užtikrinti pareiškėjo teisę 
atitinkamais atvejais ir atsižvelgiant į 
nurodytas priežastis išsaugoti tam tikros 
informacijos konfidencialumą.

Or. en

Pakeitimą pateikė David Martin, Åsa Westlund

Pakeitimas 31
16 konstatuojamoji dalis

16) Siekiant veiksmingumo ir teisės aktų 
supaprastinimo, per vidutinės trukmės 
laikotarpį reikėtų išnagrinėti galimybę 
išplėsti vienodos procedūros taikymo sritį, 
kad ją būtų galima taikyti kitiems 
galiojantiems maisto sritį 
reglamentuojantiems teisės aktams.

16) Siekiant veiksmingumo ir teisės aktų 
supaprastinimo, per vidutinės trukmės 
laikotarpį, pasikonsultavus su visais 
suinteresuotais veikėjais, reikėtų išnagrinėti 
galimybę išplėsti vienodos procedūros 
taikymo sritį, kad ją būtų galima taikyti 
kitiems galiojantiems maisto sritį 
reglamentuojantiems teisės aktams.

Or. en

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 32
18 konstatuojamoji dalis

(18) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką9.

(18) Šiam reglamentui įgyvendinti būtinas 
priemones reikia priimti pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką9. Komisija, rengdama 
minėtajame sprendime nurodytam 
komitetui teikiamas priemones, prireikus 
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konsultuojasi su suinteresuotais veikėjais.
9 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 9 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su 

pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti kaip įmanoma didesnį skaidrumą ir atvirumą, reikėtų įtraukti specialias 
nuostatas, pagal kurias būtų numatyta galimybė neoficialiai konsultuotis su suinteresuotais 
veikėjais prieš Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui 
(angl. SCOFCAH) priimant bet kokį sprendimą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 33
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo reglamentu nustatoma vienoda 
maisto priedų, maisto fermentų, maisto 
kvapiųjų medžiagų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti 
maisto produktuose arba ant jų (toliau –
medžiagos), šaltinių įvertinimo ir leidimų 
suteikimo procedūra (toliau – vienoda 
procedūra), kuria prisidedama prie laisvo šių 
medžiagų judėjimo Bendrijoje.

1. Šiuo reglamentu nustatoma vienoda 
maisto priedų, maisto fermentų, maisto 
kvapiųjų medžiagų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti 
maisto produktuose arba ant jų (toliau –
medžiagos), šaltinių įvertinimo ir leidimų 
suteikimo procedūra (toliau – vienoda 
procedūra), kuria prisidedama prie geresnės 
vartotojų apsaugos ir visuomenės sveikatos 
Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo reglamentu turėtų būti siekiama užtikrinti aukštą visuomenės sveikatos ir vartotojų 
apsaugos lygį visoje Bendrijoje. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 34
1 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

Šis reglamentas netaikomas produktams, 
kuriems suteikti leidimai pagal 2003 m. 
lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir 
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Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2065/2003 
dėl kvapiųjų rūkymo medžiagų, naudojamų 
arba skirtų naudoti maisto produktuose 
arba jų paviršiuje1.
1OL L 309, 2003 11 26, p. 1.

Or. de

Pagrindimas

Kvapiosios rūkymo medžiagos pakankamai ir tinkamai reglamentuojamos pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 2065/2003. Konkreti nuostata dėl to, kad minėtosios medžiagos nepatenka į šio 
reglamento taikymo sritį, daro teisės aktų leidybą aiškesnę.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 35
2 straipsnio 1 dalis

1. Pagal visus maisto sektorių teisės aktus, 
leidžiamos pateikti į Bendrijos rinką 
medžiagos yra išvardijamos sąraše, kurio 
turinys nustatytas minėtame teisės akte 
(toliau – Bendrijos sąrašas). Bendrijos 
sąrašą atnaujina Komisija. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1. Pagal visus maisto sektorių teisės aktus, 
leidžiamos pateikti į Bendrijos rinką 
medžiagos yra išvardijamos sąraše, kurio 
turinys nustatytas minėtame teisės akte 
(toliau – Bendrijos sąrašas). Bendrijos 
sąrašas atnaujinamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai paskelbus 
reglamentą. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Dėl daugelio Bendrijos sąrašo pakeitimų ir jo atnaujinimo Europos Parlamente ir Taryboje 
kildavo prieštaringų diskusijų. Nors dažnai susitariama per pirmąjį svarstymą, nereikėtų šio 
klausimo palikti spręsti Komisijai pagal komitologijos procedūrą. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 36
2 straipsnio 1 dalies 1a punktas (naujas)

Į Bendrijos sąrašą įtrauktas leistinas 
medžiagas gali naudoti visi maisto 
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pramonės subjektai, laikydamiesi jiems 
taikomų sąlygų, jei šių medžiagų 
naudojimas neapribotas pagal 12 straipsnio 
6a dalies nuostatas. 

Or. de

Pagrindimas

Norint įtraukti medžiagą į Bendrijos sąrašą, būtina atlikti daug toksikologinių saugumo 
tyrimų. Suprantama, kad atsakingieji gamintojai, atliekantys minėtuosius tyrimus ir daug 
investuojantys į šį procesą, suinteresuoti tuo, kad bent jau tam tikru laikotarpiu jiems būtų 
užtikrinta galimybė naudotis su atitinkamu leidimu susijusiais privalumais (žr. 
H. Schnellhardto pateiktą pasiūlymą dėl 12 straipsnio pakeitimo). 

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 37
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Tačiau tais atvejais, kai sąrašas atnaujinamas
dėl 2 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose 
nurodytų priežasčių, Komisijai nereikia 
gauti Tarnybos nuomonės, nebent šis 
atnaujinimas darytų poveikį visuomenės
sveikatai.

Tačiau tais atvejais, kai sąrašas atnaujinamas 
dėl 2 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose 
nurodytų priežasčių, Komisijai nereikia 
gauti Tarnybos nuomonės, nebent šis 
atnaujinimas darytų poveikį žmonių
sveikatai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 38
3 straipsnio 3 ir 4 dalys

3. Vienoda procedūra nebetaikoma, pagal 7 
straipsnį Komisijai priėmus reglamentą dėl 
atnaujinimo.

3. Vienoda procedūra nebetaikoma, Europos 
Parlamentui ir Tarybai priėmus reglamentą 
dėl atnaujinimo.

4. Nukrypdama nuo 3 dalies Komisija gali 
nutraukti vienodą procedūrą ir nuspręsti 
nebevykdyti numatyto atnaujinimo bet 
kuriame procedūros etape, jeigu ji mano, kad 
toks atnaujinimas nepagrįstas. Kai taikoma, 
ji atsižvelgia į Tarnybos nuomonę, visas 
atitinkamas Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 

4. Nukrypdama nuo 3 dalies Komisija gali 
nutraukti vienodą procedūrą ir nuspręsti 
nebevykdyti numatyto atnaujinimo bet 
kuriame procedūros etape iki tol, kol 
pasiūlymas dėl reglamento nebuvo 
pateiktas Europos Parlamentui ir 
Komisijai, jeigu ji mano, kad toks 
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kitus su svarstomu klausimu susijusius 
naudingus teisėtus veiksnius. 

atnaujinimas nepagrįstas. Kai taikoma, ji 
atsižvelgia į Tarnybos nuomonę, visas 
atitinkamas Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
kitus su svarstomu klausimu susijusius 
naudingus teisėtus veiksnius. 

Šiuo atveju Komisija praneša, prireikus, 
tiesiogiai pareiškėjui nusiųsdama laišką, 
kuriame ji nurodo priežastis, dėl kurių, jos 
nuomone, atnaujinimas yra nepagrįstas.

Šiuo atveju Komisija praneša, prireikus, 
tiesiogiai pareiškėjui nusiųsdama laišką, 
kuriame ji nurodo priežastis, dėl kurių, jos 
nuomone, atnaujinimas yra nepagrįstas.

Or. en

Pagrindimas

Bendroji procedūra turi būti pagrįsta bendro sprendimo procedūros taisyklėmis. Dėl 
Bendrijos sąrašo pakeitimų ir jo atnaujinimo Europos Parlamente ir Taryboje dažnai kildavo 
prieštaringų diskusijų, todėl nereikėtų šio klausimo palikti spręsti Komisijai pagal 
komitologijos procedūrą.  

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 39
3 straipsnio 3 dalis

3. Vienoda procedūra nebetaikoma, pagal 7 
straipsnį Komisijai priėmus reglamentą dėl 
atnaujinimo.

3. Vienoda procedūra nebetaikoma, pagal 7 
straipsnį Komisijai priėmus teisėkūros 
pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl atnaujinimo. 

Or. en

Pagrindimas

Dėl daugelio Bendrijos sąrašo pakeitimų ir jo atnaujinimo Europos Parlamente ir Taryboje 
kildavo prieštaringų diskusijų. Nors dažnai susitariama per pirmąjį svarstymą, nereikėtų šio 
klausimo palikti spręsti Komisijai pagal komitologijos procedūrą. 

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 40
4 straipsnio 1 dalis

1. Gavusi prašymą atnaujinti Bendrijos 
sąrašą Komisija:

1. Gavusi prašymą atnaujinti Bendrijos 
sąrašą Komisija:
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a) per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo 
dienos nusiunčia pareiškėjui rašytinį laiško
gavimo patvirtinimą.

a) per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo 
dienos nusiunčia pareiškėjui rašytinį laiško 
gavimo patvirtinimą;

b) jei būtina, apie prašymą praneša Tarnybai 
ir paprašo jos nuomonės.

b) apie prašymą praneša Tarnybai ir paprašo 
jos nuomonės.

Su prašymu Komisija supažindina valstybes 
nares.

Su prašymu Komisija supažindina Europos 
Parlamentą ir valstybes nares.

Or. en

Pagrindimas

Dėl daugelio Bendrijos sąrašo pakeitimų ir jo atnaujinimo Europos Parlamente ir Taryboje 
kildavo prieštaringų diskusijų. Nors dažnai susitariama per pirmąjį svarstymą, nereikėtų šio 
klausimo palikti spręsti Komisijai pagal komitologijos procedūrą. 

Pakeitimą pateikė David Martin

Pakeitimas 41
4 straipsnis

1. Gavusi prašymą atnaujinti Bendrijos 
sąrašą Komisija:

1. Gavusi prašymą atnaujinti Bendrijos 
sąrašą Komisija:

a) per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo 
dienos nusiunčia pareiškėjui rašytinį laiško 
gavimo patvirtinimą.

a) per 14 darbo dienų nuo prašymo gavimo 
dienos nusiunčia pareiškėjui rašytinį laiško 
gavimo patvirtinimą;

b) jei būtina, apie prašymą praneša Tarnybai 
ir paprašo jos nuomonės.

b) jei būtina, apie prašymą praneša Tarnybai 
ir paprašo jos nuomonės.

Su prašymu Komisija supažindina valstybes 
nares.

Su prašymu Komisija supažindina valstybes 
nares ir suinteresuotas šalis.

2. Savo iniciatyva pradėjusi procedūrą 
Komisija apie tai praneša valstybėms narėms 
ir, jei būtina, paprašo Tarnybą pateikti 
nuomonę.

2. Savo iniciatyva pradėjusi procedūrą 
Komisija apie tai praneša valstybėms narėms 
ir visoms suinteresuotoms šalims ir, jei 
būtina, paprašo Tarnybą pateikti nuomonę.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 42
6 straipsnio 1 dalis
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1. Tinkamai pagrįstais atvejais, kai Tarnyba 
paprašo pareiškėjo papildomos informacijos 
5 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas gali 
būti pailgintas. Pasikonsultavusi su 
pareiškėju Tarnyba nustato terminą, per kurį 
ši informacija gali būti pateikta, ir Komisijai 
praneša apie reikalingą papildomą terminą. 
Jeigu Komisija nepateikia prieštaravimų per 
aštuonias darbo dienas nuo Tarnybos 
pranešimo dienos, 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas terminas yra automatiškai 
pailginamas pridedant papildomą terminą. 

1. Tais atvejais, kai Tarnyba paprašo 
pareiškėjo papildomos informacijos 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas gali 
būti pailgintas. Pasikonsultavusi su 
pareiškėju Tarnyba nustato terminą, per kurį 
ši informacija gali būti pateikta, ir Komisijai 
praneša apie reikalingą papildomą terminą. 
Jeigu Komisija nepateikia prieštaravimų per 
aštuonias darbo dienas nuo Tarnybos 
pranešimo dienos, 5 straipsnio 1 dalyje 
nurodytas terminas yra automatiškai 
pailginamas pridedant papildomą terminą. 

Or. en

Pagrindimas

Jeigu prašyme nepateikiami visi būtini duomenis, kad Tarnyba galėtų įvertintu atitinkamos 
medžiagos riziką, terminas turėtų būti pratęstas siekiant užtikrinti galimybę atlikti išsamų 
rizikos įvertinimą.   

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 43
7 straipsnis

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pasiūlymą dėl reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, 
atitinkamas Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
kitus su svarstomu klausimu susijusius 
teisėtus veiksnius.

Jei reglamento projektas neatitinka 
Tarnybos nuomonės, Komisija pateikia 
skirtumų išaiškinimą.

Jei pasiūlymas dėl reglamento neatitinka 
Tarnybos nuomonės, Komisija pateikia 
skirtumų išaiškinimą.

Priemonė priimama laikantis 14 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl daugelio Bendrijos sąrašo pakeitimų ir jo atnaujinimo Europos Parlamente ir Taryboje 
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kildavo prieštaringų diskusijų. Nors dažnai susitariama per pirmąjį svarstymą, nereikėtų šio 
klausimo palikti spręsti Komisijai pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 44
7 straipsnis

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius Europos Parlamentui ir 
Tarybai pateikia pasiūlymą dėl reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
atsižvelgdama į Tarnybos nuomonę, 
atitinkamas Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
kitus su svarstomu klausimu susijusius 
teisėtus veiksnius.

Jei reglamento projektas neatitinka 
Tarnybos nuomonės, Komisija pateikia 
skirtumų išaiškinimą.

Jei pasiūlymas dėl reglamento neatitinka 
Tarnybos nuomonės, Komisija pateikia 
skirtumų išaiškinimą.

Priemonė priimama laikantis 14 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Dėl daugelio Bendrijos sąrašo pakeitimų ir jo atnaujinimo Europos Parlamente ir Taryboje 
kildavo prieštaringų diskusijų. Nors dažnai susitariama per pirmąjį svarstymą, nereikėtų šio 
klausimo palikti spręsti Komisijai pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 45
7 straipsnio 1 pastraipa

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
šešis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.
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Or. de

Pagrindimas

Įmonės, sukūrusios naują medžiagą, neturėtų laukti leidimo ilgiau nei vienus metus. Bet kokiu 
atveju, atsižvelgiant į ilgai trunkančias procedūras, numatomas būtinas lankstumas.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 46
7 straipsnio 1 dalis

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
tris mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius

Or. en

Pagrindimas

1. Pagal reglamentus 1831/2003 (Pašarų priedai) ir 1829/2003 (Genetiškai modifikuotas 
maistas ir pašarai) numatyta, kad Komisija per tris mėnesius turi parengti ir pateikti Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui (angl. SCFCAH) reglamento projektą ir 
pasiūlymą dėl reglamentų pakeitimų. Siūloma numatyti trijų mėnesių, o ne ilgą devynių 
mėnesių laikotarpį, kad būtų išlaikomas nuoseklumas, atsižvelgiant į kitus ES maisto saugos 
reglamentus.   
2. Ilgas devynių mėnesių laikotarpis reikštų sunkią ir nelygiavertę naštą mažoms ir 
vidutinėms įmonėms (MVĮ), paprastai neturinčioms lėšų, kuriomis disponuoja didelės įmonės 
ir kurios šioms įmonėms suteikia galimybę laukti procedūrų pabaigos ir rezultatų (žr. taip pat 
Komisijos tarnybų darbo dokumentą; pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento dėl maisto fermentų ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvą 83/417/EEB, 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, Direktyvą 2000/13/EB ir Tarybos direktyvą 
2001/112/EB priedą).    

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 47
7 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
šešis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
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nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Jei reglamento projektas neatitinka Tarnybos 
nuomonės, Komisija pateikia skirtumų
išaiškinimą.

Jei reglamento projektas neatitinka Tarnybos 
nuomonės, Komisija paaiškina tokio savo 
sprendimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Šeši mėnesiai turėtų būti pakankamas laikotarpis pateikti pasiūlymą pagal komitologijos 
procedūrą. Jei reglamento projektas neatitinka Tarnybos nuomonės, turėtų būti paaiškintos 
tokio Komisijos sprendimo priežastys.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 48
7 straipsnio 1 dalis

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
šešis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Or. pl

Pagrindimas

Pagal šias nuostatas numatyta nepagrįstai ilga bendros leidimo suteikimo procedūros trukmė.  
Siūloma numatyti, kad, gavusi Europos maisto saugos tarnybos (angl. EFSA) nuomonę per 
šešis mėnesius, pasiūlymą pagal komitologijos procedūrą Komisija pateiktų per devynis 
mėnesius. Šiam pasiūlymui pateikti šešių mėnesių laikotarpis turėtų būti pakankamas. 
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 49
7 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
devynis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, per 
šešis mėnesius 14 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam Komitetui pateikia reglamento, 
kuriuo atnaujinamas Bendrijos sąrašas, 
projektą, atsižvelgdama į Tarnybos 
nuomonę, atitinkamas Bendrijos teisės aktų 
nuostatas ir kitus su svarstomu klausimu 
susijusius teisėtus veiksnius.

Jei reglamento projektas neatitinka Tarnybos 
nuomonės, Komisija pateikia skirtumų
išaiškinimą.

Jei reglamento projektas neatitinka Tarnybos 
nuomonės, Komisija paaiškina tokio savo 
sprendimo priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šias nuostatas numatyta nepagrįstai ilga bendros leidimo suteikimo procedūros trukmė.  
Siūloma numatyti, kad, gavusi Europos maisto saugos tarnybos (angl. EFSA) nuomonę per 
šešis mėnesius, pasiūlymą pagal komitologijos procedūrą Komisija pateiktų per devynis 
mėnesius. Šiam pasiūlymui pateikti šešių mėnesių laikotarpis turėtų būti pakankamas.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 50
7 straipsnio 2a pastraipa (nauja)

Jei Komisija neprašo Tarnybos pateikti 
nuomonės, 1 dalyje numatytas terminas 
pradedamas skaičiuoti nuo momento, kai 
Komisijai pateikiamas galiojantis 
prašymas. 

Or. de

Pagrindimas

Terminas turėtų būti aiškiai reglamentuotas taip pat ir tais registravimo atvejais, kai nebūtina 
prašyti Tarnybos nuomonės.
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Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 51
8 straipsnio 1 dalis

1. Jei Komisija prašo pareiškėjo papildomos 
informacijos, susijusios su rizikos valdymo 
aspektais, kartu su pareiškėju ji nustato 
terminą, per kurį ši informacija gali būti 
pateikta. Šiuo atveju 7 straipsnyje nurodytas 
terminas gali būti atitinkamai pailgintas.

1. Jei Komisija prašo pareiškėjo papildomos 
informacijos, susijusios su rizikos valdymo 
aspektais, kartu su pareiškėju ji nustato 
terminą, per kurį ši informacija gali būti 
pateikta. Šiuo atveju Komisija gali pratęsti 7 
straipsnyje nurodytą terminą ir turi 
informuoti valstybes nares apie šį pratęstą 
terminą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 52
8 straipsnio 2 dalis

2.  Jeigu papildoma informacija 
neišsiunčiama per 1 dalyje nurodytą 
papildomą terminą, Komisija veikia, 
remdamasi jau turima informacija.

2.  Jeigu papildoma informacija 
neišsiunčiama per 1 dalyje nurodytą 
papildomą terminą, Komisija pratęsia 7 
straipsnyje nurodytą terminą arba atmeta 
prašymą.

Or. en

Pagrindimas

Jei pareiškėjai nepateikia prašomos informacijos per deramą laikotarpį, Komisijai turėtų būti 
suteikiama daugiau laiko įvertinimui atlikti. 

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 53
10 straipsnis

Komisija gali pratęsti 5 straipsnio 1 dalyje ir 
7 straipsnyje nurodytus terminus savo 
iniciatyva arba, jei būtina, Tarnybos 
prašymu, jei tokio pratęsimo reikia dėl 
dokumentų pobūdžio, bet nepažeidžiant 6 
straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies 

Komisija gali pratęsti 5 straipsnio 1 dalyje ir 
7 straipsnyje nurodytus terminus savo 
iniciatyva arba, jei būtina, Tarnybos 
prašymu, jei toks pratęsimo reikia dėl 
dokumentų pobūdžio, bet nepažeidžiant 6 
straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies 
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nuostatų. Šiuo atveju, jei būtina, Komisija 
pareiškėjui praneša apie šį pratęsimą ir jį 
pagrindžiančias priežastis.

nuostatų. Šiuo atveju Komisija pareiškėjui ir 
valstybėms narėms praneša apie šį pratęsimą 
ir jį pagrindžiančias priežastis.

Or. en

Pagrindimas

Pareiškėjas turėtų būti visuomet informuojamas apie bet kokį termino pratęsimą. Ši 
informacija turėtų būti pateikiama taip pat ir valstybėms narėms. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 54
10 straipsnis

Komisija gali pratęsti 5 straipsnio 1 dalyje ir 
7 straipsnyje nurodytus terminus savo 
iniciatyva arba, jei būtina, Tarnybos 
prašymu, jei toks pratęsimo reikia dėl 
dokumentų pobūdžio, bet nepažeidžiant 6 
straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies 
nuostatų. Šiuo atveju, jei būtina, Komisija 
pareiškėjui praneša apie šį pratęsimą ir jį 
pagrindžiančias priežastis.

Komisija gali pratęsti 5 straipsnio 1 dalyje ir 
7 straipsnyje nurodytus terminus savo 
iniciatyva arba, jei būtina, Tarnybos 
prašymu, jei toks pratęsimo reikia dėl 
dokumentų pobūdžio, bet nepažeidžiant 6 
straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies 
nuostatų. Šiuo atveju Komisija pareiškėjui 
praneša apie šį pratęsimą ir jį 
pagrindžiančias priežastis.

Or. de

Pagrindimas

Pareiškėjas turėtų būti visuomet informuojamas apie bet kokį termino pratęsimą. Planavimo 
saugumas gali būti užtikrintas tik tuo atveju, jei bus teikiama pagrįsta ir išankstinė 
informacija.  

Pakeitimą pateikė David Martin

Pakeitimas 55
11 straipsnis

Tarnyba užtikrina veiklos skaidrumą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 straipsnį. 
Ji nedelsdama viešai paskelbia savo 
nuomones. Be to, ji viešai paskelbia 
prašymus pateikti nuomonę ir 6 straipsnio 1 

Tarnyba užtikrina veiklos skaidrumą pagal 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 straipsnį. 
Ji nedelsdama viešai paskelbia savo 
nuomones, taip pat visus prašymus ir 
susijusią informaciją. Be to, ji viešai 
paskelbia prašymus pateikti nuomonę ir 6 
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dalyje nurodytų terminų pratęsimus. straipsnio 1 dalyje nurodytų terminų 
pratęsimus.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 56
12 straipsnio 3 dalis

3. Komisija nustato, kokia informacija gali 
būti konfidenciali ir apie tai praneša 
pareiškėjui.

3. Komisija nustato, kokia informacija gali 
būti konfidenciali, ir apie tai praneša 
pareiškėjui ir valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Informacija turėtų būti pateikiama taip pat ir valstybėms narėms.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 57
12 straipsnio 3 dalis

3. Komisija nustato, kokia informacija gali 
būti konfidenciali ir apie tai praneša 
pareiškėjui. 

3. Pasikonsultavusi su pareiškėju, Komisija 
nustato, kokia informacija gali būti 
konfidenciali, ir apie tai praneša pareiškėjui.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti įtvirtinta pareiškėjo teisė iš anksto gauti informaciją apie sprendimą. Be to, 
gamintojui turėtų būti suteikiama galimybė pateikti savo poziciją atitinkamu klausimu ir 
nuomonę dėl Komisijos pozicijos. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 58
12 straipsnio 3 dalis

3.  Komisija nustato, kokia informacija gali 3. Komisija kartu su pareiškėju 
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būti konfidenciali ir apie tai praneša 
pareiškėjui.

nusprendžia, kokia informacija gali būti 
konfidenciali. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nustatyti, kokia informacija gali būti konfidenciali, būtina, kad pareiškėjas dalyvautų 
ir būtų su juo bendradarbiaujama jau pradiniame procedūros etape. Tik tokiu atveju galima 
užtikrinti informacijos konfidencialumą, kurio neišsaugojus visa ši informacija galėtų 
pakenkti komerciniams pareiškėjo interesams arba jo interesams mokslinių tyrimų ir plėtros 
srityje. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 59
12 straipsnio 4 dalis

4. Susipažinęs su Komisijos pozicija 
pareiškėjas gali per tris savaites atsiimti savo 
prašymą, kad išsaugotų pateiktos 
informacijos konfidencialumą. Iki šio 
termino pabaigos informacijos 
konfidencialumas yra išlaikomas.

4. Susipažinęs su Komisijos pozicija 
pareiškėjas gali per tris savaites atsiimti savo 
prašymą, kad išsaugotų pateiktos 
informacijos konfidencialumą, arba pateikti 
apeliacinį skundą dėl Komisijos pozicijos. 
Tokiu atveju Komisijai suteikiamas dviejų 
mėnesių laikotarpis galutiniam sprendimui 
dėl apeliacinio skundo priimti. Informacijos 
konfidencialumas išlaikomas iki pradinio 
trijų savaičių termino pabaigos arba, jei 
pateikiamas apeliacinis skundas, − iki 
galutinio sprendimo priėmimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama numatyti pareiškėjų teisę pateikti apeliacinį skundą dėl Komisijos 
sprendimų, susijusių su informacijos konfidencialumu. 

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 60
12 straipsnio 6 dalis

6. Jei pareiškėjas atsiima arba atsiėmė 
prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės 

6. Jei pareiškėjas atsiima arba atsiėmė 
prašymą, Tarnyba, Komisija ir valstybės 
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narės laikosi komercinės bei gamybinės 
informacijos slaptumo, įskaitant 
informaciją apie tyrimus ir tobulinimą, taip 
pat informaciją apie skirtingą Komisijos bei 
pareiškėjo nuomonę dėl konfidencialumo.

narės išsaugo visos prašyme pateiktos 
informacijos slaptumą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant komercinius pareiškėjo interesus arba jo interesus mokslinių tyrimų ir plėtros srityje 
apsaugoti nuo galimos žalos, būtina užtikrinti pareiškėjo interesų apsaugą išlaikant visos 
prašyme pateiktos informacijos konfidencialumą. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 61
12 straipsnio 6a dalis (nauja)

Pareiškėjo pateikti moksliniai duomenys ir 
kita informacija vėliau prašymą pateikusio 
pareiškėjo reikmėms negali būti naudojami 
dešimt metų nuo leidimo suteikimo datos, 
nebent vėlesnysis pareiškėjas susitaria su 
ankstesniuoju pareiškėju dėl minėtųjų 
duomenų ir informacijos naudojimo, jeigu:    
a) ankstesniojo pareiškėjo pateiktame 
prašyme buvo nurodyta, kad moksliniai 
duomenys ir kita informacija saugomi 
nuosavybės teise, ir
b) tuo metu, kai buvo pateiktas ankstesnis 
prašymas, ankstesnysis pareiškėjas turėjo 
išimtinę teisę naudoti nuosavybės teise 
saugomus duomenis ir 
c) ankstesniajam pareiškėjui nepateikus 
nuosavybės teise saugomų duomenų, 
nebūtų suteiktas leidimas naudoti maisto 
priedus, fermentus ir kvapiąsias medžiagas.

Or. de

Pagrindimas

Norint įtraukti medžiagą į Bendrijos sąrašą, būtina atlikti daug toksikologinių saugumo 
tyrimų. Suprantama, kad atsakingieji gamintojai, atliekantys minėtuosius tyrimus ir daug 
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investuojantys į šį procesą, suinteresuoti tuo, kad bent jau tam tikru laikotarpiu jiems būtų 
užtikrinta galimybė naudotis su atitinkamu leidimu susijusiais privalumais.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 62
12 straipsnio 7a dalis (nauja)

7a. Pareiškėjo pateikti moksliniai 
duomenys ir kita informacija vėliau 
prašymą pateikusio pareiškėjo reikmėms 
negali būti naudojami dešimt metų nuo 
leidimo suteikimo datos, nebent vėlesnysis 
pareiškėjas susitaria su ankstesniuoju 
pareiškėju dėl minėtųjų duomenų ir 
informacijos naudojimo, jeigu:
a) ankstesniojo pareiškėjo pateiktame 
prašyme buvo nurodyta, kad moksliniai 
duomenys ir kita informacija saugomi 
nuosavybės teise, ir
b) tuo metu, kai buvo pateiktas ankstesnis 
prašymas, ankstesnysis pareiškėjas turėjo 
išimtinę teisę naudoti nuosavybės teise 
saugomus duomenis ir 
c) ankstesniajam pareiškėjui nepateikus 
nuosavybės teise saugomų duomenų, 
nebūtų suteiktas leidimas naudoti maisto 
priedus. 

Or. en

Pagrindimas

1. Siekiant maisto priedų pramonėje skatinti mokslinius tyrimus ir plėtrą, derėtų užtikrinti 
nuosavybės teise saugomų duomenų apsaugą, kadangi šie duomenys buvo gauti išradėjams 
skiriant atitinkamas investicijas, kad surinktų informaciją ir duomenis, pagrindžiančius pagal 
šio reglamento nuostatas pateikiamą prašymą. Vis dėlto siekiant užkirsti kelią tyrimų ir 
bandymų su gyvūnais kartojimui ir nepakenkti konkurencijai, turėtų būti nustatytas konkretus 
šios apsaugos terminas. 
2. Nustačius dešimties metų nuosavybės teise saugomų duomenų apsaugos terminą, būtų 
išlaikomas nuoseklumas, atsižvelgiant į kitus ES teisės aktus dėl maisto saugos, pvz., į 
reglamentą 1829/2003 (dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų), kurio 31 straipsnyje 
numatyta, kad: „Moksliniai duomenys ir kita prašymo dokumentuose nurodyta informacija 
[...] neturi būti naudojama kito pareiškėjo naudai 10 metų nuo leidimo išdavimo, nebent kitas 
pareiškėjas susitartų su leidimo savininku, kad minėtus duomenis ir informaciją galima 
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naudoti“. 


