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Pakeitimas 43
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas yra pagrindinis vidaus 
rinkos aspektas, svarbus gyventojų 
sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams. Dėl 
nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su maisto naujų maisto produktų 
saugos vertinimu ir leidimų suteikimu, 
skirtumų, gali būti trukdoma jų laisvam 
judėjimui, sukuriant sąlygas atsirasti 
nesąžiningai konkurencijai.

(1) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas yra pagrindinis vidaus 
rinkos aspektas, svarbus gyventojų 
sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams. Dėl 
nacionalinių įstatymų ir kitų teisės aktų, 
susijusių su naujų maisto produktų saugos 
vertinimu ir leidimų suteikimu, skirtumų, 
gali būti trukdoma jų laisvam judėjimui, 
galimai sukuriant sąlygas atsirasti 
nesąžiningai konkurencijai.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės teisės aktų ir reglamento skirtumai gali sudaryti kliūtis laisvai prekybai, bet tai 
nėra savaime susiję su sąlygomis atsirasti nesąžiningai konkurencijai. 

Pakeitimas 44
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 ir 
vartotojų apsaugos lygis, taip pat aukštas 
gyvūnų gerovės ir aplinkos apsaugos 
lygis. Visada turi būti taikomas atsargumo 
principas.

Or. en
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Pakeitimas 45
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 13 straipsnyje paaiškinama, kad 
Sąjunga ir valstybės narės, rengdamos ir 
įgyvendindamos politikos priemones, turi 
visiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės 
reikalavimus, nes gyvūnai yra gebantys 
jausti padarai.

Or. en

Pakeitimas 46
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 2008 m. rugsėjo 3 d. Europos 
Parlamento rezoliucijoje dėl gyvūnų 
klonavimo maistui Komisija raginama 
pateikti pasiūlymus uždrausti: i) klonuoti 
gyvūnus maisto tiekimo tikslais, ii) laikyti 
klonuotus gyvūnus arba jų jauniklius 
ūkiuose, iii) tiekti rinkai mėsos ar pieno 
produktus, pagamintus iš klonuotų 
gyvūnų ar jų jauniklių, ir iv) importuoti 
klonuotus gyvūnus, jų jauniklius, sėklą ir 
embrionus bei mėsos ir pieno produktus, 
gautus iš klonuotų gyvūnų ar jų jauniklių. 

Or. en
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Pakeitimas 47
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2c. 2005 m. rugsėjo 28–29 d. Komisijos 
Naujos ir naujai nustatytos rizikos 
sveikatai mokslinis komitetas 
(NNNRSMK) patvirtino nuomonę, kurioje 
daroma išvada, kad egzistuoja didelės 
žinių, kurios būtinos įvertinti riziką, 
spragos. Tai apima nanodalelių 
apibūdinimą, nanodalelių nustatymą ir 
matavimą, duomenis apie reagavimą į 
dozes, nanodalelių išlikimą ir stabilumą 
žmogaus organizme ir aplinkoje, taip pat 
visus su nanodalelėmis susijusius 
toksikologijos ir aplinkos toksikologijos 
sričių aspektus; taip pat atkreipia dėmesį į 
NNNRSMK išvadą, kad egzistuojančių 
toksikologinių ir ekotoksikologinių 
metodų gali nepakakti visiems su 
nanodalelėmis susijusiems klausimams 
nagrinėti;

Or. en

Pakeitimas 48
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

(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 
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informaciją ir apsaugoti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 258/975 pateiktą informaciją. Dėl 
aiškumo Reglamentą (EB) Nr. 258/97 
reikėtų panaikinti, ir pakeisti šiuo 
reglamentu.

informaciją ir apsaugoti pagal Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 258/975 pateiktą informaciją. Dėl 
aiškumo Reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir 
Komisijos Reglamentą (EB) 
Nr. 1852/2001 reikėtų panaikinti.  
Reglamentą (EB) Nr. 258/97 reikėtų
pakeisti šiuo reglamentu. Rekomendacija 
97/618/EB turėtų būti pakeista 
atnaujintomis gairėmis, skirtomis 
specialiai naujiems maisto produktams, 
tačiau visi pareiškėjai ir toliau gali 
vadovautis Rekomendacija 97/618/EB, kol 
ji bus pakeista persvarstytomis gairėmis.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1852/2001 nuostatos, susijusios su vertinimo procedūra, 
išdėstyta šiame siūlomame reglamente, dabar aptariamos siūlomame bendros procedūros 
tekste, todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1852/2001 daugiau nebereikalingas. Siekiant
remti pareiškėjus, siūlomame naujajame reglamente numatoma paskelbti naujas gaires.
Ankstesnės gairės turėtų galioti, kol jos nebus pakeistos persvarstytomis gairėmis.

Pakeitimas 49
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
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 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 ir 
paaiškinant naujumo kriterijus.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 50
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Maisto produktai, turintys naują arba 
sąmoningai pakeistą pirminę molekulinę 
struktūrą, maisto produktai, sudaryti iš 
arba atskirti nuo mikroorganizmų, grybų 
arba dumblių, naujos mikroorganizmų 
atmainos, kurios neturi saugaus 
naudojimo istorijos, taip pat medžiagų, 
kurios natūraliai pasitaiko augaluose, 
koncentratai laikomi naujais maisto 
produktais pagal šio reglamento apibrėžtį.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitime paaiškinama, kokios produktų kategorijos bet kokiomis aplinkybėmis įeina į naujų 
maisto produktų apibrėžtį. Šis neišsamus maisto produktų kategorijų sąrašas prisideda prie 
teisinio tikrumo, susijusio su naujų maisto produktų apibrėžtimi, kaip naujai apibrėžta šiame 
reglamente.
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Pakeitimas 51
Niels Busk

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 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.

(6) Šis reglamentas turėtų būti taikomas 
visiems maisto produktams, kurie iki 
1997 m. gegužės 15 d. nebuvo plačiai 
vartojami žmonių maistui Bendrijoje. 
Maisto produkto naujumo kriterijumi 
turėtų būti laikoma naujų organizmų 
rūšių, pvz., augalų, gyvūnų, 
mikroorganizmų, grybų arba dumblių, 
naudojimas. Taip pat naujais maisto 
produktais turėtų būti laikomos naujai 
naudojamos esamų organizmų dalys ir 
medžiagos, kurių molekulinė struktūra 
nauja. Esamas maisto produktas turėtų 
būti laikomas nauju, jei jis buvo 
modifikuotas pakeičiant jo cheminę 
sudėtį, molekulinę struktūrą, dalelių dydį 
arba kitus elementus tokiu būdu, kad tai 
gali turėti įtakos 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.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant teisės akto aiškumo, būtina geriausia pačiame tekste arba konstatuojamose dalyse 
pateikti kai kuriuos maisto produktų naujumo kriterijų paaiškinimus. Siūlomame tekste 
siekiama aprašyti, kaip naujiems maisto produktams skirti teisės aktai veikia šiuo metu. 
Priešpaskutinime sakinyje trūksta žodžio „sauga“ ir jis turėtų skambėti „ ... galinčius daryti 
įtaką maisto saugai, kaip antai nanotechnologijos ir nanomokslas.“

Pakeitimas 52
Renate Sommer

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 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.

(6) Taip pat turėtų būti patikslinta, kad 
maisto produktas laikomas nauju ir jam 
taikomas šis reglamentas, jei jam taikoma 
gamybos technologija, kuri anksčiau 
nebuvo naudojama ir maisto produktai, 
pagaminti naudojant naujus gamybos 
procesus, kurie daro įtaką saugai arba 
maistingumui, pvz., nanotechnologijas ir 
nanomokslą. Maisto produktai, pagaminti 
iš naujų veislių augalų, neturėtų būti 
laikomi naujais maisto produktais.

Or. en
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Pakeitimas 53
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dabartiniai bandymų metodai nėra 
tinkami su nanomedžiagomis susijusios 
rizikos vertinimui. Reikia skubiai kurti 
nanotechnologijoms tinkamų bandymų 
nenaudojant gyvūnų metodus.  Siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią 
bandymams su gyvūnais, 
nanotechnologijų naudojimas maisto 
produktų gamyboje turėtų būti uždraustas 
tol, kol bus patvirtinti nanotechnologijoms 
tinkami bandymų metodai nenaudojant 
gyvūnų ir kol bus atlikti tinkami saugos 
vertinimai, remiantis atliktų bandymų 
rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tinkamų būdų nanomedžiagų saugai įvertinti (žr. 2005 m. rugsėjo mėn. 
NNNRSMK nuomonę) . Nanomedžiagos turėtų būti vertinamos remiantis nanotechnologijoms 
tinkamais bandymų metodais nenaudojant gyvūnų. Tol, kol bus pradėti taikyti 
nanotechnologijoms tinkami bandymai nenaudojant gyvūnų, skirti tinkamai įvertinti maisto 
produktuose naudojamų nanomedžiagų saugą, šių medžiagų naudojimas turėtų būti 
uždraustas, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią bandymams su gyvūnais.

Pakeitimas 54
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Kadangi Europos mokslo etikos ir 
naujų technologijų grupė savo 2008 m. 
sausio 16 d. nuomonėje (Nr. 23) dėl etinių 
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gyvūnų klonavimo maistui aspektų 
pareiškė, kad nemato įtikinamų 
argumentų, kuriais remiantis būtų 
pateisinama maisto produktų gamyba iš 
klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. 
Kadangi Europos maisto saugos tarnybos 
mokslinis komitetas savo 2008 m. liepos 
15 d. nuomonėje1 padarė išvadą, kad 
nustatyta, jog daugelio klonuotų gyvūnų 
sveikatai ir gerovei buvo padarytas 
neigiamas poveikis, kuris dažnai buvo 
rimtas ir turėjo lemtingų padarinių. 
1 EMST leidinys (2008) 767, 1-49.

Or. en

Pagrindimas

Europos maisto saugos tarnybos ir Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės 
nuomonėse parodyta, kad klonavimas sukelia rimtų problemų, susijusių su klonuotų gyvūnų ir 
jų surogatinių veislinių patelių sveikata ir gerove.  

Pakeitimas 55
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Nanomedžiagos, kurių yra maisto 
pakuotėje, turėtų būti įtrauktos į 
patvirtintų nanomedžiagų sąrašą ir turėtų 
būti pateikiama nuoroda, koks medžiagų 
kiekis gali patekti į arba ant tokioje 
pakuotėje esančio maisto produkto.

Or. fr

Pagrindimas

Pakuotėms iš nanomedžiagų, kurios tiesiogiai liečiasi su maisto produktais, turėtų būti 
išduodamas leidimas.
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Pakeitimas 56
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
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.

(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 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 
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.

Or. en

Pagrindimas

Būtina patvirtinti įgyvendinimo priemones, siekiant papildomai aprašyti naujumo kriterijus. 
Turėtų būti įrašytas žodis „papildomus”, kadangi kai kurie paaiškinimai jau pateikti kartu su 
6 konstatuojamosios dalies pakeitimais.
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Pakeitimas 57
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) Direktyvos 2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso, reglamentuojančio žmonėms 
skirtus vaistus1, nuostatos turėtų būti 
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.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi sprendžiant klausimus dėl naujų maisto produktų neretai kyla abejonių, būtina 
konstatuojamojoje dalyje pabrėžti šį bendrąjį principą. Taip pramonės atstovai ir vartotojai 
aiškiau suvoks, kaip rinka veikia šių abejotinų produktų (vaistų ir maisto produktų) atžvilgiu.

Pakeitimas 58
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų 
pateikti technologinės paskirties arba 
genetiškai modifikuoti maisto produktai. 
Todėl maisto produktai, kurie naudojami 
tik kaip maisto priedai, patenkantys į [data] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 

(10) Į šio reglamento taikymo sritį neturėtų 
patekti technologinės paskirties arba 
genetiškai modifikuoti maisto produktai, 
jei šių produktų sauga vertinama ir jie 
tvirtinami pagal kitus Bendrijos teisės 
aktus. Todėl maisto produktai, kurie 
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(EB) Nr. XX/XXX taikymo sritį, maisto 
kvapiosios medžiagos, patenkančios į 
[data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. XX/XXX taikymo 
sritį, ekstrahentai, patenkantys į 1988 m. 
birželio 13 d. Tarybos direktyvos 
88/344/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ir 
maisto komponentų gamyboje naudojamus 
ekstrahentus, suderinimo, taikymo sritį, 
fermentai, patenkantys į [data] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. XX/XXX taikymo sritį, ir genetiškai 
modifikuoti maisto produktai, patenkantys 
į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų taikymo sritį, turėtų būti 
neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

naudojami tik kaip maisto priedai, 
patenkantys į [data] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. XX/XXX 
taikymo sritį, maisto kvapiosios 
medžiagos, patenkančios į [data] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. XX/XXX taikymo sritį, ekstrahentai, 
patenkantys į 1988 m. birželio 13 d. 
Tarybos direktyvos 88/344/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, 
reglamentuojančių maisto produktų ir 
maisto komponentų gamyboje naudojamus 
ekstrahentus, suderinimo, taikymo sritį, 
fermentai, patenkantys į [data] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. XX/XXX taikymo sritį, ir genetiškai 
modifikuoti maisto produktai, patenkantys 
į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų taikymo sritį, turėtų būti 
neįtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

Or. en

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kad visiems naujiems maisto produktams ir maisto sudėtinėms dalims pagal 
Bendrijos teisės aktus turėtų būti taikomas bendras rizikos įvertinimas. Maisto produktų, 
kuriems taikomas rizikos vertinimas ir patvirtinimo procedūra pagal kitus ES teisės aktus, 
rizika neturėtų būti vertinama ir jie neturėtų būti tvirtinami pagal reglamentą dėl naujų 
maisto produktų.

Pakeitimas 59
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
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) Naujo maisto produkto nustatymas, 
pvz., remiantis jo naudojimu žmonių 
maistui prieš pradedant taikyti teisės aktus 
arba panaudojant gerai žinomus maisto 
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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.

gamybos metodus, turėtų remtis valstybių 
narių turima informacija ir kitų 
suinteresuotų subjektų informacija. 
Turėtų būti nustatyta tokios informacijos 
rinkimo tvarka. Ši tvarka turėtų būti 
paprasta ir skaidri, tuo pat metu 
padedanti išvengti visų nepagrįstų trikdžių 
rinkos veikimui.

Or. en

Pagrindimas

Informacijos rinkimo tvarka taip pat gali apimti klausimus apie produktus, kurie jau pateikti į 
rinką ar produktus, kuriuos buvo siūloma priskirti naujiems maisto produktams, bet galų gale 
paaiškėjo, kad tai 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. Taigi, Komisijos taikoma tvarka turėtų būti tokia, kad būtų 
atsižvelgiama į šias problemas ir vengiama nepagrįsto rinkos trikdymo. Nurodoma data 
1997 m. gegužės 15 d. turėtų būti pakeista, nes reglamento taikymo sritis yra pakeista 
palyginus su Reglamentu Nr. 258/57. Ji turėtų būti pakeista šio reglamento taikymo data.

Pakeitimas 60
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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, neklaidina vartotojų ir rodo aiškią 
naudą vartotojui. Be to, jie turėtų 
nesiskirti nuo maisto produktų, kuriuos jie 
pakeičia, taip, kad maistingumo atžvilgiu 
tai būtų nenaudinga vartotojui.

Or. en
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Pakeitimas 61
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Siekiant išvengti bandymų su 
gyvūnais, bandymai su stuburiniais 
gyvūnais šio reglamento tikslais turėtų 
būti atliekami tik nesant kitos išeities. Šis 
reglamentas turėtų užtikrinti, kad 
bandymų su stuburiniais gyvūnais būtų 
atliekama kuo mažiau ir kad būtų 
išvengta dvigubų bandymų, bei skatinti 
bandymų metodų nenaudojant gyvūnų ir 
pažangių bandymų strategijų taikymą.  
Egzistuojantys bandymų su stuburiniais 
gyvūnais rezultatai turėtų būti panaudoti 
naujų maisto produktų kūrimo procese. 
Pagal 1986 m. lapkričio 24 d. Tarybos 
direktyvą 86/609/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su 
eksperimentiniais ir kitais mokslo tikslais 
naudojamų gyvūnų apsauga, suderinimo1, 
bandymai su stuburiniais gyvūnais taip 
pat turi būti  pakeisti, apriboti arba 
patobulinti. Šio reglamento 
įgyvendinimas, jei įmanoma, turėtų būti 
paremtas tinkamų alternatyvių bandymų 
metodų taikymu. Ne vėliau kaip ... *
Komisija turėtų persvarstyti taisykles dėl 
bandymų su stuburiniais gyvūnais 
rezultatų duomenų apsaugos ir jei būtina 
tas taisykles pakeisti.
1 OL L 358, 1986 12 18, p. 1. 

* Septyni metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Protokolo dėl gyvūnų gerovės ir apsaugos reikalavimą, kad Bendrija ir 
valstybės narės formuluodamos ir įgyvendindamos politiką visapusiškai atsižvelgtų į gyvūnų 
gerovės reikalavimus, turėtų būti įtraukta nuostata, kad bandymų su gyvūnais būtų atliekama 
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kuo mažiau ir tai būtų daroma tik nesant kitos išeities, ir kad būtų skatinami alternatyvūs
metodai. 

Pakeitimas 62
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taip pat turėtų būti nustatyti dėl naujų 
maisto produktų potencialiai kylančios 
rizikos vertinimo kriterijai. Siekiant 
užtikrinti suderintą mokslinį naujų maisto 
produktų vertinimą, jį turėtų atlikti 
Europos maisto saugos tarnyba (toliau –
Tarnyba).

(16) Taip pat turėtų būti nustatyti dėl naujų 
maisto produktų potencialiai kylančios 
rizikos vertinimo kriterijai. Siekiant 
užtikrinti suderintą mokslinį naujų maisto 
produktų vertinimą, jį turėtų atlikti 
Europos maisto saugos tarnyba (toliau –
Tarnyba) bendradarbiaudama su valstybių 
narių institucijomis.

Or. fr

Pagrindimas

Nors leidimų išdavimo naujiems maisto produktams ir jų vertinimo procedūros 
centralizavimas yra sveikintinas, taip pat turėtų būti išsaugotas EMST ir valstybių narių 
kompetentingų institucijų bendradarbiavimas, ypač atliekant rinkos stebėjimo užduotis, kurios 
pavestos institucijoms pagal šį teisės aktą.  Šis bendradarbiavimas leis joms išsaugoti savo 
patirtį ir kompetenciją.

Pakeitimas 63
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Prireikus, remiantis rizikos vertinimo 
išvadomis, reikėtų nustatyti žmonėms 
vartoti skirtų naujų maisto produktų 
stebėjimo po pateikimo rinkai 
reikalavimus.

(18) Remiantis rizikos vertinimo 
išvadomis, reikėtų nustatyti naujų maisto 
produktų stebėjimo po pateikimo rinkai 
reikalavimus.

Or. en
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Pagrindimas

10 pranešėjo pakeitimo paaiškinimas.

Pakeitimas 64
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 
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.

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. 

Turi būti užtikrinta duomenų apsauga ir 
slaptumas, kaip numatyta Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų 30 ir 31 
straipsniuose. 

Or. en
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Pakeitimas 65
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
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, 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. 

Vis dėlto pakartotiniai tyrimai, susiję su 
stuburiniais gyvūnais, turėtų būti 
uždrausti. Atsižvelgiant į tai, turėtų 
egzistuoti įpareigojimas leisti pasinaudoti 
tyrimais, susijusiais su stuburiniais 
gyvūnais, ir kitais tyrimais, kurie gali 
užkirsti kelią bandymams su gyvūnais.

Or. en

Pakeitimas 66
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 

(20) Siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
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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 
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.

– 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. 

Per šį terminuotą laikotarpį leidimas 
suteikiamas tik pirmajam pareiškėjui, 
tačiau tai neapriboja kito pareiškėjo teisės 
pateikti savo pareiškimą. 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.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo 20 konstatuojamosios dalies formuluotė turėtų būti suderinta su 
Reglamento 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 32 
konstatuojamosios dalies formuluote.

Pakeitimas 67
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 

(20) Siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, tikslinga apsaugoti 
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– 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 
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.

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. Per šį 
terminuotą laikotarpį leidimas 
suteikiamas tik pirmajam pareiškėjui, 
tačiau tai neapriboja kito pareiškėjo teisės 
pateikti savo pareiškimą. 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.

Or. en

Pagrindimas

20 konstatuojamosios dalies formuluotė turėtų būti suderinta su Reglamento 1924/2006 dėl 
teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą 32 konstatuojamosios dalies 
formuluote.

Pakeitimas 68
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

(21) Naujiems maisto produktams taikomi
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 
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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.

pateikti papildomą ženklinimo informaciją, 
visų pirma susijusią su maisto produkto 
aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo 
sąlygomis. Todėl šiais atvejais įtraukiant 
naują maisto produktą į Bendrijos sąrašą 
bus nustatomos specialios naudojimo 
sąlygos arba ženklinimo įpareigojimai. 
Taip turi būti ženklinami produktai, 
pagaminti naudojant nanotechnologijas ir 
maisto produktai, pagaminti iš gyvūnų, 
šeriamų genetiškai modifikuotais 
pašarais.

Or. en

Pagrindimas

12 pranešėjo pakeitimo paaiškinimas. Esama akivaizdžios spragos nuostatose, susijusiose su 
maisto produktais, pagamintais iš gyvūnų, kurie buvo šeriami genetiškai modifikuotais 
pašarais: Pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 16 konstatuojamąją dalį reikėtų suprasti, 
kad maisto produktams, pagamintiems iš gyvūnų, šeriamų GMO, šis reglamentas netaikomas. 
Tai reiškia, kad Reglamente 1829/2003 nėra jokių nuostatų apie ženklinimą: todėl šiame 
reglamente reikia nustatyti atitinkamas taisykles siekiant užpildyti šią spragą. 

Pakeitimas 69
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

(21) Naujiems maisto produktams taikomi
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 
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nustatomos specialios naudojimo sąlygos 
arba ženklinimo įpareigojimai. 

įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą gali būti nustatomos 
specialios naudojimo sąlygos arba 
ženklinimo įpareigojimai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 70
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
atitikti pirmiau minėtą reglamentą.

(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 
atitikti pirmiau minėtą reglamentą. Jei 
pareiškėjas pageidauja, kad naujam 
maisto produktui būtų priskirtas teiginys 
apie šio maisto produkto sveikatingumą, 
kuris tvirtinamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1924/2006 17 arba 18 straipsnius, ir 
jei į paraiškas dėl naujo maisto produkto 
bei teiginių apie maisto produkto 
sveikatingumą įtraukti prašymai saugoti 
nuosavybės teise turimus duomenis, 
pareiškėjo prašymu duomenų apsaugos 
laikotarpiai turėtų prasidėti ir galioti 
vienu metu.

Or. en
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Pakeitimas 71
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
atitikti pirmiau minėtą reglamentą.

(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 
atitikti pirmiau minėtą reglamentą. Jei 
pareiškėjas pageidauja, kad naujam 
maisto produktui būtų priskirtas teiginys 
apie šio maisto produkto sveikatingumą, 
kuris tvirtinamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1924/2006 17 arba 18 straipsnius, ir 
jei į paraiškas dėl naujo maisto produkto 
bei teiginių apie maisto produkto 
sveikatingumą įtraukti prašymai saugoti 
nuosavybės teise turimus duomenis, 
pareiškėjo prašymu duomenų apsaugos 
laikotarpiai turėtų prasidėti ir galioti 
vienu metu.

Or. en

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.
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Pakeitimas 72
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
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 
atitikti pirmiau minėtą reglamentą.

(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 
atitikti pirmiau minėtą reglamentą. Jei 
pareiškėjas pageidauja, kad naujam 
maisto produktui būtų priskirtas teiginys 
apie šio maisto produkto sveikatingumą, 
kuris tvirtinamas pagal Reglamento (EB) 
Nr. 1924/2006 17 arba 18 straipsnius, ir 
jei paraiškos dėl naujo maisto produkto 
bei teiginių apie maisto produkto 
sveikatingumą pateikiamos vienu metu ir į 
jas įtraukti prašymai saugoti nuosavybės 
teise turimus duomenis, pareiškėjo 
prašymu duomenų apsaugos laikotarpiai 
turėtų prasidėti ir galioti vienu metu.

Or. en

Pakeitimas 73
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

(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 
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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.

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 dar nebuvo pateikta pirminio 
įvertinimo ataskaita ir visais tais atvejais, 
kai pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 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 turi 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.

Or. en

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 74
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nauji maisto produktai, teikiami Bendrijos 
rinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, 
turėtų būti ir toliau teikiami rinkai. Nauji 
maisto produktai, kuriems leidimai suteikti 

Nauji maisto produktai, teikiami Bendrijos 
rinkai pagal Reglamentą (EB) Nr. 258/97, 
turėtų būti ir toliau teikiami rinkai. Nauji 
maisto produktai, kuriems leidimai suteikti 

Adlib Express Watermark



AM\744573LT.doc 27/103 PE413.967v01-00

LT

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.

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 dar nebuvo pateikta pirminio 
įvertinimo ataskaita ir visais tais atvejais, 
kai pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 6 
straipsnio 3 arba 4 dalį prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui reikia pateikti 
papildomo įvertinimo ataskaitą, turėtų 
būti laikomos paraiškomis, pateiktomis 
pagal šį reglamentą. 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.

Or. en

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 75
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 gyvybės ir sveikatos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų 
interesų apsaugos lygį, kartu užtikrinant 
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skaidrumą ir veiksmingą vidaus rinkos
funkcionavimą.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo 15 pakeitimo pakeitimas.

Pakeitimas 76
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
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 žemės ūkio maisto produktų 
pramonės srityje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 77
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatomos suderintos 
naujų maisto produktų teikimo Bendrijos 

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

rinkai taisyklės, siekiant užtikrinti aukštą 
vartotojų sveikatos apsaugos, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės, aplinkos apsaugos
lygį, kartu užtikrinant veiksmingą vidaus 
rinkos funkcionavimą ir skatinant diegti 
naujoves žemės ūkio maisto produktų 
pramonės srityje.

Or. en

Pagrindimas

Leidimų suteikimo procedūros metu reikėtų atsižvelgti į gyvūnų sveikatą ir gerovę ir aplinkos 
apsaugą. Naujovės žemės ūkio maisto produktų pramonėje yra svarbus Bendrijos tikslas ir 
šis tikslas turėtų būti aiškiai įtrauktas į pagrindinę dalį.

Pakeitimas 78
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) maisto kvapiosios medžiagos, 
patenkančios į Reglamento (EB) Nr. [dėl 
maisto kvapiųjų medžiagų] taikymo sritį;

(ii) maisto kvapiosios medžiagos, 
patenkančios į Reglamento (EB) Nr. [dėl 
maisto kvapiųjų medžiagų] taikymo sritį, 
išskyrus atvejus, kai kvapiosios 
medžiagos, minimos reglamento dėl 
maisto kvapiųjų medžiagų 8.1 straipsnio 
a, b ir c punktuose, pagamintos iš naujo 
maisto produkto;

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad visų naujų maisto produktų sauga būtų vertinama ir jie tvirtinami 
pagal Bendrijos teisės aktus.

Adlib Express Watermark



PE413.967v01-00 30/103 AM\744573LT.doc

LT

Pakeitimas 79
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punkto v papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(v) vitaminai ir mineralai, patenkantys į 
Direktyvos 89/398/EEB, direktyvos 
2002/46/EB arba Reglamento (EB) 
Nr. 1925/2006 taikymo sritį.

(v) vitaminai ir mineralai, patenkantys į 
Direktyvos 89/398/EEB, Direktyvos
2002/46/EB arba Reglamento (EB) 
Nr. 1925/2006 taikymo sritį, išskyrus 
atvejus, kai vitaminai arba mineralai 
gaunami iš naujų šaltinių arba naudojant 
gamybos procesą, į kurį nebuvo 
atsižvelgta suteikiant jiems leidimą pagal 
atitinkamus teisės aktus.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti užtikrinta, kad visų naujų maisto produktų sauga būtų vertinama ir jie tvirtinami 
pagal Bendrijos teisės aktus.

Pakeitimas 80
Kartika Tamara Liotard, Anne Ferreira, Philip Bushill-Matthews, Dan Jørgensen, John 
Bowis, Frieda Brepoels, Magor Imre Csibi, Chris Davies

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) maisto produktams, pagamintiems iš 
klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. Prieš 
šio reglamento įsigaliojimo datą, nurodytą 
20 straipsnyje, Komisija turi pateikti 
teisėkūros pasiūlymą dėl draudimo tiekti į 
Bendrijos rinką maisto produktus, 
pagamintus iš klonuotų gyvūnų ir jų 
palikuonių.  Pasiūlymas turi būti 
perduotas Europos Parlamentui ir 
Tarybai.
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Or. en

Pagrindimas

Europos maisto saugos tarnybos ir Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės 
mokslinėse nuomonėse parodyta, kad klonavimas sukelia rimtų problemų, susijusių su 
klonuotų gyvūnų ir jų surogatinių veislinių patelių sveikata ir gerove.  Klonuoti embrionai 
dažnai yra didesni negu normalūs; dėl to gimimai būna sudėtingi ir daugeliu atvejų gimdant 
daromas Cezario pjūvis. Daug klonuotų gyvūnų miršta nėštumo metu arba pirmomis 
gyvenimo savaitėmis dėl silpno imuniteto, širdies ir kraujagyslių ligų, kvėpavimo problemų ir 
inkstų anomalijų. 

Pakeitimas 81
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Nepaisant 2 dalies nuostatų, šis 
reglamentas taikomas maisto priedams, 
maisto fermentams, 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 
(pvz., nanotechnologijos), metu. 
Jei nauji maisto produktai taip pat gali 
turėti poveikį maisto produktui kaip 
priedas arba kvapioji medžiaga, jiems turi 
būti taikomas šis reglamentas ir teisės 
aktai dėl maisto priedų arba teisės aktai 
dėl maisto kvapiųjų medžiagų.  

Or. en

Pagrindimas

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonės 16 pakeitimo pakeitimas: Žemės ūkio ir 
kaimo plėtros komiteto pakeitimo paskutinė dalis „turinčius įtakos jų maistinei vertei, 
medžiagų apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų kiekiui“ buvo išbraukta, nes šis 
reglamentas turi būti taikomas visiems maisto produktams, pagamintiems naudojant 
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nanotechnologijas. Paskutinis sakinys buvo pridėtas, siekiant paaiškinti, kad naujam maisto 
produktui, kuris gali turėti poveikį kitam produktui kaip priedas arba kvapioji medžiaga, turi 
būti taikomas ne tik šis reglamentas, bet taip pat atitinkami teisės aktai dėl maisto priedų 
arba kvapiųjų medžiagų.

Pakeitimas 82
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Jei maisto produktas pakeistas taikant 
naują gamybos procedūrą, įskaitant 
nanotechnologijas ir nanomokslą, bet jais 
neapsiribojant, apie kuriuos šiuo metu 
trūksta žinių, reikalingų įvertinti riziką, 
šis maisto produktas gali būti teikiamas į 
rinką, tik jei panaudojant galiojančias 
rizikos vertinimo priemones buvo 
nustatyta, kad jis saugus.  

Or. nl

Pagrindimas

Kol nėra pakankamai žinių, kad galima būtų pagrįstai įvertinti riziką, pagal atsargumo 
principą šio maisto produkto kūrimo stadija nėra pakankamai pažengusi, kad jį galima būtų 
teikti į rinką.

Pakeitimas 83
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b. Jei maisto produktas gali turėti 
poveikį žmogaus organizmui, panašų į 
vaistų poveikį, Europos vaistų agentūra 
(EVA) turi nuspręsti, ar tai yra vaistas ir 
jam taikomas Reglamentas (EB) 
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Nr. 2309/93, iš dalies pakeistas 
Reglamentu (EB) Nr. 762/2004.

Or. nl

Pagrindimas

Reglamentas dėl naujų maisto produktų neturi būti naudojamas kaip priemonė teikti į rinką 
vaistus.

Pakeitimas 84
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „naujais maisto produktais“ laikomi: (a) „naujais maisto produktais“ laikomi:
maisto produktai, Bendrijoje plačiai 
nenaudoti žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d., įskaitant

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

Or. en

Pagrindimas

Bendra naujo maisto produkto apibrėžtis pateikta 3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje. 
Kitos dvi kategorijos (ii ir iii) yra šios bendros apibrėžties pogrupiai. 3 straipsnio 2 dalies a 
punkto i papunkčio antros pastraipos tekstas (dėl naudojimo kaip papildas) susijęs su visomis 
kategorijomis, minėtomis 3 straipsnio 2 dalies a punkte. Įgyvendinimo priemonės turėtų būti 
priimtos prieš pradedant taikyti reglamentą.
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Pakeitimas 85
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) maisto produktai, Bendrijoje plačiai 
nenaudoti žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d., įskaitant maisto produktus, 
kurie buvo patvirtinti pagal Reglamento 
(EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto 
produktų ir naujų maisto komponentų 
paspartintą procedūrą;

Or. nl

Pagrindimas

Taikant paspartintą procedūrą buvo įvestas žemesnis apsaugos lygis maisto saugumo srityje.

Pakeitimas 86
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

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 

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 Bendrijos
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 
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papildyti, priimami taikant 14 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu;

alia, ir jas papildyti, priimami iki šio 
reglamento taikymo datos taikant 14 
straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu;

Or. en

Pagrindimas

Bendra naujo maisto produkto apibrėžtis pateikta 3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktyje. 
Kitos dvi kategorijos (ii ir iii) yra šios bendros apibrėžties pogrupiai. 3 straipsnio 2 dalies a 
punkto i papunkčio antros pastraipos tekstas (dėl naudojimo kaip papildas) susijęs su visomis 
kategorijomis, minėtomis 3 straipsnio 2 dalies a punkte. Įgyvendinimo priemonės turėtų būti 
priimtos prieš pradedant taikyti reglamentą.

Pakeitimas 87
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunkčio įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) maisto produktai, kurie neturi saugaus 
naudojimo Bendrijoje istorijos; 

Or. en

Pakeitimas 88
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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

(ii) augalinės kilmės maisto produktai, 
jeigu augalai, iš kurių jie pagaminti, 
auginami taikant netradicines, iki 1997 m. 
gegužės 15 d. nenaudotas auginimo 
technikas, sukeliančias maisto produktų 
sudėties ar struktūros esminius pokyčius, 
turinčius įtakos jų saugumui arba 
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maistingumui;

Or. en

Pakeitimas 89
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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.

(iii) maisto produktai, pagaminti naudojant 
naujus, iki 1997 m. gegužės 15 d. 
Bendrijoje plačiai nenaudotus gamybos 
procesus, – būtinai įskaitant maisto 
produktus, pagamintus naudojant 
nanotechnologijas, bet neapsiribojant jais, 
– sukeliančius maisto produktų sudėties ar 
struktūros esminius pokyčius, turinčius 
įtakos jų maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų 
kiekiui. 

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateikto 21 pakeitimo pakeitimas.

Pakeitimas 90
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis  

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 

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

įtakos saugumui arba maistingumui.

Or. en

Pakeitimas 91
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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.

(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; visais atvejais maisto produktai, 
pagaminti taikant nanotechnologijas ir 
nanomokslą, laikomi maisto produktais, 
kurie pagaminti naudojant naujus 
gamybos procesus.  Pagal 14 straipsnio 2 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
Komisija turi patvirtinti maisto produktų, 
pagamintų taikant nanotechnologijas ir 
nanomokslą, apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 92
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

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

maisto produktas bent 30 metų buvo ir yra 
kurios nors šalies didelės gyventojų grupės 
normalaus maisto raciono dalis.

Or. de

Pakeitimas 93
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
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, naudojimo patirtimi ir 
nuolatiniu kurios nors šalies didelės 
gyventojų dalies naudojimu bent 30 metų
įprastame maisto racione.

Or. de

Pakeitimas 94
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) „pagamintas pasitelkiant 
nanotechnologijas“ reiškia produktą, 
kuriame yra, kurį sudaro arba kuris 
pagamintas panaudojant sintetines 
medžiagas, kurių ilgis, plotis arba aukštis 
ne didesnis kaip 100 nm arba, jei didesnis 
kaip 100 nm, moksliniu požiūriu bendrai 
laikomas produktu, pagamintu 
pasitelkiant nanotechnologijas. 

Or. nl
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Pagrindimas

Apibrėžčių patikslinimas.

Pakeitimas 95
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) „pagamintas pasitelkiant 
nanotechnologijas“ – produktas, kuriame 
yra, kurį sudaro arba kuris pagamintas 
panaudojant medžiagas, kurių ilgis, plotis 
arba aukštis maždaug 300 nm ir (arba) 
medžiagas, kurioms dėl sumažinto jų
dalelių dydžio būdingos naujos savybės, 
palyginti su įprasta forma.

Or. en

Pagrindimas

Modification of Amendment 26 by the Rapporteur. There is not yet an agreement on a size-
based or other definition of nanomaterials. However many institutions have begun using the 
provisional definition of nanomaterials as having novel, size-dependent characteristics which 
are not seen in larger particles of the same material. Typically this is referred to as a particle 
having at least one dimension existing in the size of up to 100nm. However the suitability of 
the 100nm definition has been queried: there is growing international recognition that some 
particles greater than 100nm exhibit similar anatomical and physiological behaviour. Altered 
properties can include greater chemical reactivity, altered colour, strength, solubility, 
electrical conductivity etc. Especially in relation to food, the highest level of safety provisions 
must be applied, and a broad definition will best answer this purpose.
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Pakeitimas 96
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) „nanomedžiaga“ – kietoji 
sąmoningai gaminama medžiaga, kurios 
vienas ar daugiau išorinių ar vidaus 
struktūros matmenų lygus ar mažesnis nei 
100 nm;

Or. fr

Pagrindimas

K. T. Liotard 26 pakeitime pasiūlyta apibrėžtis yra neišsami ir kyla pavojus, kad bus 
neįtrauktos tam tikros nanomedžiagos. Be to, siekiant nuoseklumo, skirtinguose Bendrijos 
teisės aktuose turėtų būti naudojamos tos pačios apibrėžtys.

Pakeitimas 97
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) „nanoobjektas“ – kietasis 
sąmoningai gaminamas arba naudojamas 
objektas, struktūra arba sistema, kurios 
vienas ar daugiau matmenų yra nuo100 
iki 500 nm.

Or. fr

Pagrindimas

„Nanomedžiagos“ apibrėžtis turėtų būti papildyta šia apibrėžtimi, kad būtų atsižvelgta į kitus 
produktus, kuriuose yra nanotechnologijų, kurie turėtų būti įvertinti ir įtraukti į 
nanotechnologijų sritį.  Šių nanoobjektų vienas arba du matmenys yra didesni negu 96 
pakeitime numatyta skalė.  Šie produktai apima nanovamzdelius, nanopluoštą ir 
nanosluoksnius.
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Pakeitimas 98
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Informacijos apie maisto produkto 
vartojimą žmonių maistui rinkimas

Informacijos apie naujų maisto produktų 
klasifikavimą rinkimas

Or. en

Pagrindimas

Duomenys turėtų būti renkami suderintu būdu, kad būtų įvertinamas (ir galima būtų įvertinti) 
šio reglamento taikomumas siūlomoms paraiškoms arba produktams. Visi naujai pateikti 
produktai įvertinami, kad būtų patikrinta galima plataus vartojimo vienoje arba keliose 
Bendrijos valstybėse narėse istorija. Atliekant šį vertinimą (laikui bėgant) bus sudarytas 
produktų, kurie buvo suskirstyti pagal kategorijas, sąrašas. 

Pakeitimas 99
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
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 turi iš valstybių narių ir (arba) 
maisto verslo subjektų arba kitų 
suinteresuotųjų šalių rinkti informaciją, 
siekdama nustatyti, ar paraiškų produktas 
turi būti laikomas nauju maisto produktu 
ir  jei kyla klausimų dėl produktų, kurie 
jau rinkoje, egzistavimo, kaip plačiai 
žmonės Bendrijoje vartojo maisto produktą 
iki šio teisės akto taikymo datos.

Or. en

Pagrindimas

Nurodoma data 1997 m. gegužės 15 d. turėtų būti pakeista, nes reglamento taikymo sritis yra 
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pakeista palyginus su Reglamentu Nr. 258/57. Ji turėtų būti pakeista šio reglamento taikymo 
data.

Pakeitimas 100
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 turi iš valstybių narių ir 
pasinaudodama viešosiomis 
konsultacijomis rinkti informaciją, 
siekdama nustatyti, kaip plačiai žmonės 
Bendrijoje vartojo maisto produktą iki 
1997 m. gegužės 15 d. Komisija turi 
paskelbti savo išvadas, padarytas 
remiantis šiais ir kitais nekonfidencialiais 
duomenimis.

Or. de

Pakeitimas 101
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
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 turi iš valstybių narių ir (arba) 
maisto verslo subjektų arba kitų 
suinteresuotųjų šalių rinkti informaciją, 
siekdama nustatyti, kaip plačiai žmonės 
Bendrijoje vartojo maisto produktą iki 
1997 m. gegužės 15 d. Verslo subjektai ir 
kitos suinteresuotosios šalys privalo 
perduoti informaciją apie tai, kaip plačiai 
žmonės Bendrijoje vartojo maisto 
produktą iki 1997 m. gegužės 15 d., jei 
Komisija arba valstybės narės nacionalinė 
institucija prašo šios informacijos.
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Or. en

Pagrindimas

Kiekvienai šaliai priskiriamų įsipareigojimų paaiškinimas.

Pakeitimas 102
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
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 turi 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. Šio sektoriaus 
verslo subjektai turi privalėti atitinkamos 
valstybės narės kompetentingos 
institucijos arba Tarnybos prašymu teikti 
informaciją apie maisto produktus, kurie 
buvo naudojami žmonių maistui 
Bendrijoje iki 1997 m. gegužės 15 d. 

Or. fr

Pagrindimas

Geras maisto sektoriaus verslo subjektų, valstybių narių ir Komisijos bendradarbiavimas yra 
naudingas, siekiant nustatyti kai kurių maisto produktų istoriją. Sektoriaus verslo subjektų 
įpareigojimas teikti Komisijai informaciją apie maisto produktų tiekimą į rinką padeda siekti 
šio tikslo.
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Pakeitimas 103
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija turi paskelbti išvadas, 
padarytas remiantis šiais surinktais 
duomenimis ir jas pagrindžiančiais 
nekonfidencialiais duomenimis.

Or. en

Pakeitimas 104
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tik nauji maisto produktai, įtraukti į 
bendrijos naujų maisto produktų sąrašą 
(toliau – „Bendrijos sąrašas“, gali būti 
teikiami rinkai.

Tik nauji maisto produktai, įtraukti į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą 
(toliau – „Bendrijos sąrašas“), gali būti 
teikiami rinkai. Komisija turi saugoti ir 
paskelbti Bendrijos sąrašą viešai 
prieinamame šiam tikslui skirtame 
Komisijos tinklavietės puslapyje.

Or. en

Pagrindimas

= 29 pranešėjo pakeitimas (bus nurodytas kitame pakeitime).
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Pakeitimas 105
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos naujų maisto produktų sąrašas Bendrijos naujų maisto produktų sąrašas
Tik nauji maisto produktai, įtraukti į 
bendrijos naujų maisto produktų sąrašą 
(toliau – „Bendrijos sąrašas“, gali būti 
teikiami rinkai.

1. Tik nauji maisto produktai, įtraukti į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą 
(toliau – „Bendrijos sąrašas“), gali būti 
teikiami rinkai.

2. Jei leidimo naujam maisto produktui, 
įtrauktam į Bendrijos sąrašą, suteikimas 
paremtas nuosavybės teise turimais 
moksliniais įrodymais pagal 12 straipsnį, 
tik nurodytas pareiškėjas gali teikti jį į 
rinką per pirmus 5 metus. Tačiau, jei 
Komisija nusprendžia, kad naujas maisto 
produktas gali arba galėjo būti įtrauktas į 
sąrašą, numatytą pagal 1 dalį, 
nepateikiant duomenų, kurie nurodyti 
kaip nuosavybės teise turimi pirmojo 
pareiškėjo, leidimą gali naudoti ne tik 
pirmasis pareiškėjas ir todėl leidimas 
prieinamas bendram naudojimui 
Bendrijoje.  Sprendimas turi būti priimtas 
pagal 14 straipsnio 2 dalyje numatytą 
procedūrą ir be informacijos, nurodytos 7 
straipsnio 2 dalyje, jame turi būti 
nurodyta:
a) naujo maisto produkto įtraukimo į 
Bendrijos sąrašą data;
b) faktas, kad įtraukimas pagrįstas 
naujausiais moksliniais įrodymais ir 
(arba) nuosavybės teise turimais 
duomenimis, apsaugotais pagal šį 
straipsnį;
c) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir 
adresas;
d) faktas, kad naujo maisto produkto 
naudojimas yra apribotas, išskyrus 
atvejus, kai vėlesnis pareiškėjas gauna 
leidimą teikti į rinką maisto produktą be 
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nuorodos į pradinio pareiškėjo 
nuosavybės teise turimus duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tikslo skatinti naujoves leidimas turėtų būti suteiktas išimtiniam pareiškėjo 
naudojimui duomenų apsaugos laikotarpiu, kaip apibrėžta 12 straipsnyje. Taigi kiti 
pareiškėjai turi teikti duomenis, kurių pakanka pagrįsti naują leidimą, be nuorodos į pradinio 
pareiškėjo nuosavybės teise turimus duomenis. Mechanizmas turėtų būti tas pats, kaip 
Reglamento 1924/2006/EB 21 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 106
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
5 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrijos naujų maisto produktų sąrašas Bendrijos naujų maisto produktų sąrašas
Tik nauji maisto produktai, įtraukti į 
bendrijos naujų maisto produktų sąrašą 
(toliau – „Bendrijos sąrašas“, gali būti 
teikiami rinkai.

1. Tik nauji maisto produktai, įtraukti į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą 
(toliau – „Bendrijos sąrašas“), gali būti 
teikiami rinkai.

2. Jei leidimo naujam maisto produktui, 
įtrauktam į Bendrijos sąrašą, suteikimas 
paremtas nuosavybės teise turimais 
mokslo duomenimis pagal 12 straipsnį, tik 
nurodytas pareiškėjas gali teikti jį į rinką 
per pirmus 5 metus. Tačiau, jei Komisija 
nusprendžia, kad naujas maisto produktas 
gali arba galėjo būti įtrauktas į sąrašą, 
numatytą pagal 1 dalį, nepateikiant 
duomenų, kurie nurodyti kaip nuosavybės 
teise turimi pirmojo pareiškėjo, leidimą 
gali naudoti ne tik pirmasis pareiškėjas ir 
todėl leidimas prieinamas bendram 
naudojimui Bendrijoje.  Sprendimas turi 
būti priimtas pagal 14 straipsnio 2 dalyje 
numatytą procedūrą ir be informacijos, 
nurodytos 7 straipsnio 2 dalyje, jame turi 
būti nurodyta:
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a) naujo maisto produkto įtraukimo į 
Bendrijos sąrašą data;
b) faktas, kad įtraukimas pagrįstas 
naujausiais moksliniais įrodymais ir 
(arba) nuosavybės teise turimais 
duomenimis, apsaugotais pagal šį 
straipsnį;
c) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir 
adresas;
d) faktas, kad naujo maisto produkto 
naudojimas yra apribotas, išskyrus 
atvejus, kai vėlesnis pareiškėjas gauna 
leidimą teikti į rinką maisto produktą be 
nuorodos į pradinio pareiškėjo 
nuosavybės teise turimus duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant tikslo skatinti naujoves leidimas turėtų būti suteiktas išimtiniam pareiškėjo 
naudojimui duomenų apsaugos laikotarpiu, kaip apibrėžta 12 straipsnyje. Taigi kiti 
pareiškėjai turi teikti duomenis, kurių pakanka pagrįsti naują leidimą, be nuorodos į pradinio 
pareiškėjo nuosavybės teise turimus duomenis. Mechanizmas turėtų būti tas pats, kaip 
Reglamento 1924/2006/EB 21 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 107
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio įžanga

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naujas maisto produktas gali būti įtrauktas 
į Bendrijos sąrašą tik tuomet, jei atitinka 
šias sąlygas:

1. Naujas maisto produktas gali būti 
įtrauktas į Bendrijos sąrašą tik tuomet, jei 
atitinka šias sąlygas: 

Or. en
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Pakeitimas 108
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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, naudojant jį normaliomis sąlygomis, 
remiantis turimais moksliniais įrodymais, 
nekelia pavojaus vartotojų sveikatos 
saugai; tai reiškia, kad vertinant riziką bus 
atsižvelgiama į bendrą ir sąveikaujantį 
poveikį bei galimą neigiamą poveikį tam 
tikroms gyventojų grupėms;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas 109
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c punktas

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 ir šio maisto produkto vartojimas 
nekelia pavojaus vartotojo arba gyvūnų 
sveikatai.

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos siūloma formuluotė yra per griežta ir joje neatsižvelgiama į sveikatos aspektą.
Įtraukiama nuoroda į gyvūnų sveikatą, kad tekstas būtų suderintas su K. T. Liotard 31 
pakeitimu.
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Pakeitimas 110
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jo naudojimas neturi neigiamo 
poveikio aplinkai; naujas maisto 
produktas arba jį sudarantys produktai 
neturi tvaraus ir kaupiamojo poveikio 
aplinkai po naujo maisto produkto 
panaudojimo kaip maisto produktas;  
cb) leidimas naujam maisto produktui, 
kuris gali turėti neigiamą poveikį tam 
tikroms gyventojų grupėms, bus 
suteikiamas tik tuo atveju, jei bus 
įgyvendintos specialios priemonės, kurias 
taikant užkertamas kelias šiam 
nepageidaujamam poveikiui;
cc) jei to reikia saugiam naudojimui, bus 
nustatytos maksimalios paties naujo 
maisto produkto arba jo kaip kito maisto 
produkto arba maisto produkto kategorijų 
dalies suvartojimo normos;  
cd) buvo įvertintas naujų maisto 
produktų, kurie naudojami įvairiuose 
maisto produktuose arba maisto produktų 
kategorijose, bendras poveikis; 

Or. en

Pagrindimas

Daugiau dėmesio turėtų būti skiriama galimai su naujo maisto produkto naudojimu susijusiai 
rizikai, visų pirma atsižvelgiant į pažeidžiamas gyventojų grupes. Siekiant užkirsti kelią 
nenumatyto neigiamo naujo maisto produkto naudojimo poveikio atsiradimui, reikalingas 
platesnis naujo maisto produkto įtraukimo į Bendrijos sąrašą sąlygų rinkinys.
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Pakeitimas 111
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jis aiškiai naudingas vartotojams;

Or. en

Pagrindimas

Aiški nauda vartotojams turi būti išankstinė bet kokio leidimo teikti naują maisto produktą į 
rinką sąlyga. 

Pakeitimas 112
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) jo naudojimas neturi neigiamo 
poveikio aplinkai ir dėl jo naudojimo 
neatsiranda likučių arba neįsisavintų 
medžiagų, kurios išlieka ir kaupiasi arba 
kokiu nors kitu būdu daro neigiamą 
poveikį aplinkai; 

Or. en

Pakeitimas 113
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jei tam nėra etinių prieštaravimų. 
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Or. de

Pagrindimas

Der Anwendungsbereich des vorliegenden Verordnungsvorschlags schließt u. a. auch das 
Inverkehrbringen von tierischen Lebensmitteln aus Klonen ein. Der Änderungsvorschlag zielt 
darauf ab, auf Basis des Verordnungsvorschlags eine Rechtsgrundlage für die 
Berücksichtigung ethischer Aspekte im Zulassungsverfahren für neuartige Lebensmittel zu 
schaffen. Bei der Bewertung der Verwendung von geklonten Tieren für die 
Nahrungsmittelproduktion handelt es sich primär jedoch nicht um eine lebensmittelrechtliche, 
sondern um eine ethische Frage. Die Diskussion über die Verwendung von Produkten von 
geklonten Tieren für die Nahrungsmittelproduktion darf daher nicht auf den Aspekt 
Lebensmittelsicherheit beschränkt werden.

Pakeitimas 114
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

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 115
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) jis neturi neigiamo poveikio aplinkai 
ir neturi tvaraus arba kaupiamojo 
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poveikio aplinkai po jo suvartojimo arba 
tapimo atlieka.

Or. fr

Pagrindimas

Vienas iš maisto produkto įtraukimo Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą kriterijų turi 
būti jo poveikis aplinkai, visų pirma jo tvarus arba kaupiamasis poveikis aplinkai. 

Pakeitimas 116
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Maisto produktai, pagaminti taikant 
gamybos procesus, kuriems reikalingi 
specialūs rizikos vertinimo metodai, (pvz., 
nanotechnologijos) negali būti įtraukti į 
Bendrijos sąrašą, kol šių specialių metodų 
taikymas nebus patvirtintas ir atlikus 
tinkamą šiais metodais paremtą saugumo 
įvertinimą bus įrodyta, kad atitinkamo 
maisto produkto naudojimas yra saugus. 
Taikant šiuos metodus negali būti 
remiamasi bandymais su stuburiniais 
gyvūnais. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tinkamų būdų nanomedžiagų saugai įvertinti (žr. 2005 m. rugsėjo mėn. 
NNNRSMK nuomonę) . Nanomedžiagos turėtų būti vertinamos remiantis nanotechnologijoms 
tinkamais bandymų metodais nenaudojant gyvūnų. Tol, kol bus pradėti taikyti 
nanotechnologijoms tinkami bandymai nenaudojant gyvūnų, skirti tinkamai įvertinti maisto 
produktuose naudojamų nanomedžiagų saugą, šių medžiagų naudojimas turėtų būti 
uždrausta,s siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią bandymams su gyvūnais.
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Pakeitimas 117
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Esant abejonėms, pvz., jei nepakanka 
mokslinių įrodymų arba trūksta duomenų, 
taikomas atsargumo principas ir 
atitinkamas maisto produktas 
neįtraukiamas į Bendrijos sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 118
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

2. Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti įtraukiama 
maisto produkto specifikacija ir, jeigu 
reikia, nurodomos konkrečios naudojimo 
sąlygos bei papildomi specialūs 
ženklinimo reikalavimai, skirti informuoti 
galutinį vartotoją, ir (arba) stebėjimo po 
pateikimo rinkai reikalavimas.
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 
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duomenys yra apsaugoti pagal 12 
straipsnį. 
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 
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.

Or. de

Pakeitimas 119
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti įtraukiama maisto 
produkto specifikacija ir, jeigu reikia, 
nurodomos konkrečios naudojimo sąlygos 
bei papildomi specialūs ženklinimo 
reikalavimai, skirti informuoti galutinį 
vartotoją, ir (arba) stebėjimo po pateikimo 
rinkai reikalavimas.

(2) Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti nurodoma:

(a) maisto produkto specifikacija;
(b) maisto produkto paskirtis;
(c) naudojimo sąlygos;
(d) naujo maisto produkto įtraukimo į 
Bendrijos sąrašą data ir paraiškos gavimo 
data;
(e) pareiškėjo pavardė (pavadinimas) ir 
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adresas;
(f) paskutinio patikrinimo, atlikto pagal 
11 straipsnyje nustatytus stebėsenos 
reikalavimus, data ir rezultatai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu reikalauti, kad ši informacija būtų pateikiama apie VISUS naujus maisto produktus 
(ne tik tuos, kurie nurodyti 7 straipsnio 3 dalies 1 pastraipoje, kaip siūlo Komisija) siekiant 
sudaryti sąlygas skaidrumui.

Pakeitimas 120
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti įtraukiama maisto 
produkto specifikacija ir, jeigu reikia, 
nurodomos konkrečios naudojimo sąlygos 
bei papildomi specialūs ženklinimo 
reikalavimai, skirti informuoti galutinį 
vartotoją, ir (arba) stebėjimo po pateikimo 
rinkai reikalavimas.

2. Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti įtraukiama maisto 
produkto specifikacija ir, jeigu reikia, 
nurodomos konkrečios naudojimo sąlygos 
bei papildomi specialūs ženklinimo 
reikalavimai, skirti informuoti galutinį 
vartotoją, ir stebėjimo po pateikimo rinkai 
reikalavimas.

Or. nl

Pakeitimas 121
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti įtraukiama 
maisto produkto specifikacija ir, jeigu 
reikia, nurodomos konkrečios naudojimo 

2. Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti nurodomi 
konkretūs maisto produkto komponentai 
ir, jei būtina, nurodomos konkrečios 

Adlib Express Watermark



PE413.967v01-00 56/103 AM\744573LT.doc

LT

sąlygos bei papildomi specialūs ženklinimo
reikalavimai, skirti informuoti galutinį 
vartotoją, ir (arba) stebėjimo po pateikimo 
rinkai reikalavimas.

naudojimo sąlygos bei papildomi specialūs 
ženklinimo reikalavimai, skirti informuoti 
galutinį vartotoją, ir (arba) stebėjimo po 
pateikimo rinkai reikalavimas.

Or. fr

Pagrindimas

Ši informacija Bendrijos naujų maisto produktų sąraše turėtų būti nurodoma, kai tai yra 
būtina, pvz., jei įvertinant naują maisto produktą būtina nurodyti naudojimo, papildomo 
ženklinimo ir t. t. sąlygas.

Pakeitimas 122
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Reikalaujama, kad kiekvieno naujo 
maisto produkto atžvilgiu atliekamas 
stebėjimas po pateikimo rinkai. Visi nauji 
maisto produktai, kuriuos leista pateikti į 
rinką, patikrinami vieną kartą praėjus 
penkeriems metams ir tada, kai gaunama 
daugiau mokslinių duomenų. Atliekant 
stebėjimą ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas tų kategorijų žmonėms, kurie 
vartoja daugiausiai maisto produktų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų informuojama apie naujo maisto produkto vartojimo neigiamą poveikį, 
turėtų būti reikalaujama atlikti visų naujų maisto produktų stebėjimą po pateikimo į rinką 
praėjus 5 metams po jų pateikimo į Europos rinką.
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Pakeitimas 123
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Jei naujas maisto produktas yra 
medžiaga, kuri kelia pavojų, jei jos 
suvartojama per daug, jos naudojimui 
turėtų būtų gaunamas leidimas, nustatant 
didžiausią lygį tam tikruose maisto 
produktuose ar jų kategorijose.

Or. en

Pagrindimas

Jei naujas maisto produktas yra medžiaga, kuri kelia pavojų, jei jos suvartojama per daug, 
jos naudojimui turėtų būti gaunamas leidimas, nustatant didžiausią lygį tam tikruose maisto 
produktuose ar jų kategorijose, taip siekiant užkirsti kelią perdozavimui, o vartotojai apie tai 
turėtų būti informuojami pasitelkiant aiškų ženklinimą.

Pakeitimas 124
Hiltrud Breyer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Naujiems maisto produktams taikomi 
bendri ženklinimo reikalavimai, nustatyti 
Direktyvoje 2000/13/EB. Tam tikrais 
atvejais konkretiems naujiems maisto 
produktams gali prireikti nustatyti 
papildomus ženklinimo reikalavimus, visų 
pirma susijusius su maisto produkto 
aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo 
sąlygomis. Tokiu atveju ženklinimo 
reikalavimai nurodomi Bendrijos sąraše. 

Or. en
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Pagrindimas

Pirmojoje dalyje perimamas 21 konstatuojamosios dalies tekstas. 

Pakeitimas 125
Hiltrud Breyer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai, pagaminti pasitelkiant 
nanotechnologijas, turi būti ženklinami 
nurodant žodžius „pagaminta pasitelkiant 
nanotechnologijas“; 

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai gali pageidauti žinoti, ar maisto produktas pagamintas naudojant 
nanotechnologijas.

Pakeitimas 126
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalies 3 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Produktai, pagaminti iš gyvūnų, kurie 
buvo šeriami genetiškai modifikuotais 
pašarais, turi būti ženklinami nurodant 
žodžius „pagaminta iš gyvūnų, kurie buvo 
šeriami genetiškai modifikuotais 
pašarais“; 

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojai gali pageidauti žinoti, ar maisto produktas pagamintas naudojant genetiškai 
modifikuotus pašarus. Šiuo aspektu esama akivaizdžios spragos nuostatose, susijusiose su 
maisto produktais, pagamintais iš gyvūnų, kurie buvo šeriami genetiškai modifikuotais 
pašarais: pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 16 konstatuojamąją dalį reikėtų suprasti, 
kad maisto produktams, pagamintiems iš gyvūnų, šeriamų GMO, šis reglamentas netaikomas. 
Tai reiškia, kad Reglamente 1829/2003 nėra jokių nuostatų apie ženklinimą: todėl šiame 
reglamente reikia nustatyti atitinkamas taisykles siekiant užpildyti šią spragą. 

Pakeitimas 127
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
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. 

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. 

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 
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.
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Or. nl

Pagrindimas

Šis tekstas jau įtrauktas į 12 straipsnį, kuris jam yra tinkamesnė vieta. 

Pakeitimas 128
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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. 

2. Dėl Bendrijos sąrašo atnaujinimo 
sprendžiama pagal reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu, nurodytą 14 straipsnio 
3 dalyje.

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 
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.

Or. en
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Pakeitimas 129
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) faktas, kad naują maisto produktą 
rinkai teikti gali tik nurodytas pareiškėjas, 
išskyrus atvejus, kai paskesnysis 
pareiškėjas gauna leidimą teikti rinkai 
maisto produktą be nuorodos į pradinio 
pareiškėjo nuosavybės teise turimus 
duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti, kad būtų skatinamos naujovės, reikėtų aiškiau nurodyti itin svarbų ryšį tarp 
pareiškėjo ir leidimo suteikimo.

Pakeitimas 130
Philip Bushill-Matthews

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) faktas, kad naują maisto produktą 
rinkai teikti gali tik nurodytas pareiškėjas, 
išskyrus atvejus, kai paskesnysis 
pareiškėjas gauna leidimą teikti rinkai 
maisto produktą be nuorodos į pradinio 
pareiškėjo nuosavybės teise turimus 
duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti, kad būtų skatinamos naujovės, reikėtų aiškiau nurodyti itin svarbų ryšį tarp 
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pareiškėjo ir leidimo suteikimo.

Pakeitimas 131
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) faktas, kad naują maisto produktą 
rinkai teikti gali tik nurodytas pareiškėjas, 
išskyrus atvejus, kai paskesnysis 
pareiškėjas gauna leidimą teikti rinkai 
maisto produktą be nuorodos į pradinio 
pareiškėjo nuosavybės teise turimus 
duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Norint pasiekti, kad būtų skatinamos naujovės, reikėtų aiškiau nurodyti ryšį tarp pareiškėjo ir 
leidimo suteikimo.

Pakeitimas 132
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. [bendroji procedūra] nuostatų, dėl 
Bendrijos sąrašo atnaujinimo įtraukiant 
naują maisto produktą sprendžiama pagal 
procedūrą, nurodytą [8a straipsnyje], kai:
a) naujo maisto produkto atitiktis 
esamiems maisto produktams pagal 
sudėtį, medžiagų apykaitą ir 
nepageidaujamų medžiagų kiekį yra 
pakankama siekiant parodyti, kad jis 
nekelia pavojaus vartotojų sveikatai 
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laikantis pagal paskirtį numatytų 
vartojimo sąlygų;
b) naujas maisto produktas susideda iš 
arba jame yra maisto produkto, kuris 
prieš tai buvo naudojamas kaip maisto 
papildas arba maisto papilduose, laikantis 
taikomų teisės aktų reikalavimų, ir kai 
pagrįstai galima tikėtis, kad dėl naujos 
paskirties labai nepadidės vartotojų, 
įskaitant pažeidžiamas grupes, 
suvartojamas kiekis.

Or. en

Pagrindimas

In the Commission’s Proposal, all new ingredients, regardless of their level of innovation 
(ranging from simple technical modification to completely new molecule) will be subject to 
the same approval procedure.  The risk is that administrations and EFSA will expend time 
and resources on an assessment of products that is simply not necessary. Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Pakeitimas 133
Philip Bushill-Matthews

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. [bendroji procedūra] nuostatų, dėl 
Bendrijos sąrašo atnaujinimo įtraukiant 
naują maisto produktą sprendžiama pagal 
procedūrą, nurodytą [8a straipsnyje], kai:
a) naujo maisto produkto atitiktis 
esamiems maisto produktams pagal 
sudėtį, medžiagų apykaitą ir 
nepageidaujamų medžiagų kiekį yra 
pakankama siekiant parodyti, kad jis 
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nekelia pavojaus vartotojų sveikatai 
laikantis pagal paskirtį numatytų 
vartojimo sąlygų;
b) naujas maisto produktas susideda iš 
arba jame yra maisto produkto, kuris 
prieš tai buvo naudojamas kaip maisto 
papildas arba maisto papilduose, laikantis 
taikomų teisės aktų reikalavimų, ir kai 
pagrįstai galima tikėtis, kad dėl naujos 
paskirties labai nepadidės vartotojų, 
įskaitant pažeidžiamas grupes, 
suvartojamas kiekis;

Or. en

Pagrindimas

In the current proposal, all new ingredients, ranging from simple technical modification to 
completely new molecule will be subject to the same approval procedure.  Where a food or 
food ingredient is new to the market, but can be demonstrated to be sufficiently equivalent to 
a non-novel food, or where a food or food ingredient has history of safe use as a food 
supplement, this product should be notified (with the opportunity for EFSA to request further 
data where required) rather than be subject to a full authorisation procedure. This will 
enhance the efficiency of the Regulation and provide a more proportionate system for 
managing food risk.

Pakeitimas 134
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis 
Naujų maisto produktų ir naujų maisto 
komponentų ženklinimas
Nepažeidžiant Direktyvos Nr. 2000/13/EB 
nuostatų ir reikalavimų, visi konkretūs 
duomenys apie naujus maisto produktus 
turi būti nurodyti ir pažymėti etiketėse 
siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų 
tinkamai informuojami:
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i) visi rinkai pateikiami nauji maisto 
produktai turi būti parduodami su aiškiai 
matomomis, tiksliomis ir lengvai 
įskaitomomis etiketėmis, rodančiomis, kad 
tai nauji maisto produktai;
ii) visos naujų maisto produktų 
charakteristikos arba savybės, pvz., jų 
sudėtis, maistinė vertė ir tinkamas 
vartojimas, turėtų būti aiškiai, tiksliai ir 
lengvai įskaitomai bei išsamiai nurodyti 
ant jų pakuotės; 
iii) apie tai, kad maisto produkte yra 
naujo maisto produkto arba naujo maisto 
komponento, kuris maisto produkte 
pakeičia medžiagą arba komponentą, ir 
tai, ar maisto produktas pakeičiamas 
nauju maisto produktu, turi būti aiškiai, 
tiksliai ir lengvai įskaitomai bei 
suprantamai nurodoma ženklinant.
Jei naujas maisto produktas susideda iš 
medžiagos, kuri gali kelti didelį pavojų 
žmonių sveikatai, jei jos vartojama per 
daug, vartotojas apie tai turi būti 
informuojamas pasitelkiant aiškų, tikslų 
ir lengvai įskaitomą ženklinimą ant 
maisto produkto pakuotės.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip ir bet koks kitas maisto produktas, pateikiamas Europos rinkai, naujas maisto produktas 
turi būti paženklintas pagal Direktyvos Nr. 2000/13/EB, kuri šiuo metu persvarstoma, 
nuostatas, tačiau taip pat laikantis konkrečių šio straipsnio nuostatų, atsižvelgiant į specifines 
naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų savybes.

Pakeitimas 135
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b straipsnis 
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Maisto produkto pakuotės sudedamųjų 
medžiagų migracijos ribos 

Naujų maisto produktų pakuotės turi 
atitikti reikalavimus, susijusius su 
migracijos ribomis, nustatytomis 2004 m. 
spalio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1935/2004 
dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu1.
Jei būtina, Komisija paveda atitinkamam 
moksliniam komitetui nustatyti žemesnes 
migracijos ribas pakuotėms, pagamintoms 
ar susidedančioms iš nanomedžiagų.
Komisija priima sprendimą pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
nurodytą 14 straipsnio 3 dalyje.
1 OL L 338, 2004 11 13, p. 4.

Or. fr

Pagrindimas

Kaip ir kiti maisto produktai, nauji maisto produktai turi atitikti kitų teisės aktų, taikomų 
kitoms maisto produktų kategorijoms, nuostatas. Tai ypač taikoma naujų maisto produktų 
pakuotėms. Taip pat žr. 55 pakeitimą.

Pakeitimas 136
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti Bendrijos rinkai trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų, praneša apie 
tai Komisijai, nurodydamas maisto 
produkto pavadinimą, sudėtį ir kilmės 
šalį.

Išbraukta.

Su pranešimu pateikiami dokumentais 
pagrįsti duomenys, pagrindžiantys 
saugaus maisto produkto naudojimo 
istoriją trečiojoje šalyje.
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2. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus 
saugaus naudojimo istorijos įrodymus, 
valstybėms narėms ir Tarnybai.
3. Per keturis mėnesius nuo datos, kai 
Komisija persiunčia 2 dalyje nurodytą 
pranešimą, valstybės narės ir Tarnyba 
gali pranešti Komisijai, kad jos turi 
motyvuotų moksliškai pagrįstų saugos 
prieštaravimų dėl atitinkamo tradicinio 
maisto produkto teikimo rinkai.
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.
Komisija atitinkamai per penkis mėnesius 
nuo pranešimo datos pagal 1 dalį 
informuoja maisto verslo subjektą.
Jeigu atitinkamam maisto verslo subjektui 
pagal 3 dalį nepateikiami motyvuoti 
prieštaravimai, pagrįsti moksliniais 
įrodymais, ir informacija apie juos, 
praėjus penkiems mėnesiams nuo 
pranešimo pagal 1 dalį datos tradicinis 
maisto produktas gali būti teikiamas 
Bendrijos rinkai.
5. Komisija skelbia tradicinių trečiųjų 
šalių maisto produktų, kurie gali būti 
teikiami Bendrijos rinkai pagal 4 dalį, 
sąrašą tam skirtame Komisijos 
tinklavietės puslapyje.
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.

Or. en
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Pagrindimas

Traditional foods from a third country, which are novel foods in the EU, should be handled 
under the same authorisation procedure as other novel foods, but with an adjusted safety 
assessment. The facilitation of trade in safe food from third countries should thus be achieved 
under the ordinary authorisation procedure by reducing the requirements for safety studies 
(e.g. animal feeding studies) in cases where a history of safe food use in a third country can 
be demonstrated as it has already been the case under the current novel food Regulation. The 
proposed procedure could easily lead to a significant increase in the administrative burden of 
the Member States and EFSA especially if a large number of products from third countries 
are notified. Furthermore, the procedure does neither specify whether Member States or the 
EFSA shall in all cases evaluate the data, nor does it specify which of these parties should 
carry out the evaluation.

Pakeitimas 137
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Trečiųjų šalių tradiciniai maisto produktai Tradiciniai maisto produktai

Or. de

Pakeitimas 138
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti Bendrijos rinkai trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų, praneša apie tai 
Komisijai, nurodydamas maisto produkto 
pavadinimą, sudėtį ir kilmės šalį.

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti Bendrijos rinkai Bendrijos arba 
trečiųjų šalių tradicinių maisto produktų, 
praneša apie tai Komisijai, nurodydamas 
maisto produkto pavadinimą, 
charakteristiką ir kilmės šalį. 

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.
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Or. de

Pakeitimas 139
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 pastraipos 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti Bendrijos rinkai trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų, praneša apie 
tai Komisijai, nurodydamas maisto 
produkto pavadinimą, sudėtį ir kilmės šalį. 

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti Bendrijos rinkai trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų, Komisijai 
pateikia išsamią paraišką. Išsami paraiška 
turi atitikti reikalavimus, nurodytus 
gairėse, kurias pasitarusi su EMST 
parengia Komisija, ir joje nurodoma 
maisto produkto pavadinimas, sudėtis ir 
kilmės šalis. 

Or. nl

Pagrindimas

Pagal atsargumo principą svarbu, kad vyktų stebėjimas. Jei būtų vien pranešama, šis 
principas būtų pažeistas.

Pakeitimas 140
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis
pateikti Bendrijos rinkai trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų, praneša apie 
tai Komisijai, nurodydamas maisto 
produkto pavadinimą, sudėtį ir kilmės šalį.

1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti Bendrijos rinkai trečiųjų šalių 
tradicinių maisto produktų, pateikia 
paraišką Komisijai, nurodydamas maisto 
produkto pavadinimą, sudėtį ir kilmės šalį.

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

Su paraiška pateikiama byla su 
dokumentais pagrįstais duomenimis, 
pagrindžiančiais saugaus maisto produkto 
naudojimo istoriją trečiojoje šalyje pagal 
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trečiojoje šalyje. 5a dalyje nurodytas gaires.

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktų verslo subjektui, kuris nori pateikti Europos rinkai pateikti trečiųjų šalių 
tradicinį maisto produktą, reikalingos gairės, kaip galima parodyti saugaus naudojimo 
istoriją. Tik pagal standartizuotą procedūrą galima tinkamai įvertinti maisto produkto 
saugumą.

Pakeitimas 141
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus 
saugaus naudojimo istorijos įrodymus, 
valstybėms narėms ir Tarnybai. 

2. Komisija nedelsdama persiunčia 
paraišką, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus 
saugaus naudojimo istorijos įrodymus, 
valstybėms narėms ir Tarnybai. 

Or. nl

Pagrindimas

Pagal atsargumo principą svarbu, kad vyktų būtų atliktas bandymas. Jei būtų vien pranešama, 
šis principas būtų pažeistas.

Pakeitimas 142
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus 
saugaus naudojimo istorijos įrodymus, 
valstybėms narėms ir Tarnybai. 

2. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus 
saugaus naudojimo istorijos įrodymus, 
valstybėms narėms ir Tarnybai ir padaro jį 

Adlib Express Watermark



AM\744573LT.doc 71/103 PE413.967v01-00

LT

prieinamą visuomenei savo interneto 
tinklavietėje.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata siekiama užtikrinti aukštą skaidrumo lygį suinteresuotoms šalims ir vartotojams.

Pakeitimas 143
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 144
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per keturis mėnesius nuo datos, kai 
Komisija persiunčia 2 dalyje nurodytą 
pranešimą, valstybės narės ir Tarnyba gali 
pranešti Komisijai, kad jos turi motyvuotų 
moksliškai pagrįstų saugos prieštaravimų 
dėl atitinkamo tradicinio maisto produkto 

3. Tarnyba, remdamasi 6 straipsnyje 
nurodytais reikalavimais ir atsižvelgdama 
į maisto verslo subjekto pateiktą bylą, 
įvertina, ar maisto produktas saugus ir 
gali būti pateiktas Europos rinkai. Per 
šešis mėnesius nuo datos, kai Komisija 
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teikimo rinkai. persiunčia 2 dalyje nurodytą pranešimą, 
valstybės narės ir (arba) Tarnyba gali 
pranešti Komisijai, kad jos turi motyvuotų 
moksliškai pagrįstų saugos prieštaravimų 
dėl atitinkamo tradicinio maisto produkto 
teikimo rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad produktas tam tikroje šalyje buvo vartojamas daugelį metų, nebūtinai reiškia, kad jis 
saugus. Todėl reikia užtikrinti, kad trečiosios šalies tradicinis maisto produktas taip pat 
atitiktų 6 straipsnyje nurodytus kriterijus. Siekiant sudaryti sąlygas tinkamam patikrinimui, 
būtina pratęsti nurodytą laikotarpį.

Pakeitimas 145
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Per keturis mėnesius nuo datos, kai 
Komisija persiunčia 2 dalyje nurodytą 
pranešimą, valstybės narės ir Tarnyba gali 
pranešti Komisijai, kad jos turi motyvuotų 
moksliškai pagrįstų saugos prieštaravimų 
dėl atitinkamo tradicinio maisto produkto 
teikimo rinkai.

3. Per keturis mėnesius nuo datos, kai 
Komisija persiunčia 2 dalyje nurodytą 
paraišką, valstybės narės ir Tarnyba gali 
pranešti Komisijai, kad jos turi motyvuotų 
saugos prieštaravimų dėl atitinkamo 
tradicinio maisto produkto teikimo rinkai.

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. Komisija nedelsdama 
apie tai praneša atitinkamam maisto 
verslo subjektui ir jam taikomos 5–7 
straipsnių nuostatos. Paraiška, pateikta
pagal 1 dalį, tada laikoma paraiška pagal 
Reglamento XX/XXX [bendra procedūra] 
3 straipsnio 1dalį, išskyrus atvejus, kai 
subjektas per keturis mėnesius nuo 
Komisijos pranešimo apie tradicinio 
maisto produkto nepateikimo Bendrijos 
rinkai gali pateikti mokslinių įrodymų, 
kad maisto produktas saugus.
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Komisija atitinkamai per penkis mėnesius 
nuo pranešimo datos pagal 1 dalį 
informuoja maisto verslo subjektą.

Or. nl

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme perskiriama prievolė įrodyti ir iš maisto verslo subjekto, pageidaujančio 
Bendrijos rinkai pateikti tradicinį maisto produktą iš trečiosios šalies, nereikalaujama jokio 
saugos vertinimo. Toks prievolės įrodyti perskyrimas atliekamas valstybių narių ir Bendrijos 
sąskaita ir mokesčių mokėtojas neturi nukentėti šioje situacijoje. Be to, prievolės įrodyti 
perskyrimas neatitinka intereso užtikrinti maisto saugą.

Pakeitimas 146
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalies 2a pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pareiškėjas taip pat gali nuspręsti atsiimti 
pranešimą.

Or. en

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 147
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu atitinkamam maisto verslo 
subjektui pagal 3 dalį nepateikiami 
motyvuoti prieštaravimai, pagrįsti 
moksliniais įrodymais, ir informacija apie 
juos, praėjus penkiems mėnesiams nuo 
pranešimo pagal 1 dalį datos tradicinis 
maisto produktas gali būti teikiamas 
Bendrijos rinkai. 

4. Jeigu atitinkamam maisto verslo 
subjektui pagal 3 dalį nepateikiami 
motyvuoti prieštaravimai ir informacija 
apie juos, praėjus penkiems mėnesiams 
nuo paraiškos pateikimo pagal 1 dalį datos 
tradicinis maisto produktas gali būti 
teikiamas Bendrijos rinkai. 

Or. nl

Pagrindimas

Šiuo atveju paraiškai bus taikoma supaprastinta procedūra.

Pakeitimas 148
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Įtraukiant naują maisto produktą į 
Bendrijos sąrašą turi būti įtraukiama 
maisto produkto specifikacija ir, jeigu 
reikia, nurodomos konkrečios naudojimo 
sąlygos bei papildomi specialūs 
ženklinimo reikalavimai, skirti informuoti 
galutinį vartotoją, ir (arba) stebėjimo po 
pateikimo rinkai reikalavimas.

Or. de
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Pakeitimas 149
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Komisija skelbia tradicinių trečiųjų šalių 
maisto produktų, kurie gali būti teikiami 
Bendrijos rinkai pagal 4 dalį, sąrašą tam 
skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje.

5. Komisija skelbia tradicinių trečiųjų šalių 
maisto produktų, kurie gali būti teikiami 
Bendrijos rinkai pagal 4 dalį, sąrašą tam 
skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje. 
Šis puslapis prieinamas iš puslapio, 
kuriame pateikiamas Bendrijos naujų 
maisto produktų sąrašas, minimas 5 
straipsnio 1 dalyje, ir kuris su juo 
susietas.

Or. en

Pakeitimas 150
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija, konsultuodamasi 
su Europos maisto saugos tarnyba, 
nustato orientacinius kriterijus, taikomus 
pareiškėjų, kurie ketina pateikti rinkai 
tradicinius maisto produktus iš trečiųjų 
šalių, byloms. Į šiuos kriterijus 
įtraukiamas reikalavimas pateikti 
informaciją apie:
(a) produkto naudojimą ir tvarkymą 
(įskaitant pareiškimą apie tai, ar produkto 
dalys arba ekstraktai plačiai naudojami);
(b) įprastas vartojimo tendencijas;
(c) įprastas vartotojų grupes;
(d) (jei tinka) įprastai vartojamą 
koncentraciją;
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(e) visus esamus tyrimus, susijusius su 
atitinkamu maisto produktu.

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktų verslo subjektui, kuris nori pateikti Europos rinkai pateikti trečiųjų šalių 
tradicinį maisto produktą, reikalingos gairės, kaip galima parodyti saugaus naudojimo 
istoriją. Šios gairės turi bent apimti minėtuosius punktus siekiant užtikrinti, kad bus pateikta 
tinkama byla, ir palengvinti EMST atliekamą vertinimą.

Pakeitimas 151
Philip Bushill-Matthews

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8 a straipsnis
1. Maisto verslo subjektas, ketinantis 
pateikti rinkai maisto produktą, minimą 7 
straipsnio 5 dalyje (nauja), praneša 
Komisijai apie savo ketinimą, o prie 
pranešimo, jei reikia, prideda susijusius 
duomenis, kurie rodo, kad maisto 
produktas atitinka nustatytas sąlygas.
2. Komisija nedelsdama persiunčia 
pranešimą, įskaitant ir 1 dalyje nurodytus 
duomenis, valstybėms narėms ir Tarnybai.
3. Per keturis mėnesius nuo pranešimo, 
nurodyto 2 dalyje, persiuntimo Komisijai 
datos Taryba pateikia nuomonę.
4. Jeigu atitinkamam maisto verslo 
subjektui nepateikiami motyvuoti 
prieštaravimai, pagrįsti moksliniais 
įrodymais, ir informacija apie juos, 
tradicinis maisto produktas gali būti 
teikiamas Bendrijos rinkai praėjus 
penkiems mėnesiams nuo pranešimo 
pagal 1 dalies nuostatas datos. Bendrijos 
sąrašas atitinkamai atnaujinamas.
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5. 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.

Or. en

Pagrindimas

Pasitelkiant šią tam tikroms naujų maisto produktų kategorijoms taikomą pranešimo 
procedūrą bus padidintas reglamento efektyvumas, nustatyta proporcingesnė rizikos valdymo 
sistema ir bus atitinkamos pagrindinės maistui skirtų teisės aktų nuostatos (Reglamentas 
178/2002).

Pakeitimas 152
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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, pateikia technines gaires ir 
priemones, skirtas padėti maisto verslo 
subjektams, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, rengti ir teikti 
paraiškas pagal šį reglamentą. Ne vėliau 
kaip po šešių mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos viešai prieinamame 
šiam tikslui skirtame Komisijos 
tinklavietės puslapyje turi būti paskelbtos 
techninės gairės ir priemonės.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjos pateikto 39 pakeitimo pakeitimas.
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Pakeitimas 153
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
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, pateikia technines gaires ir 
priemones, skirtas padėti maisto verslo 
subjektams, visų pirma mažosioms ir 
vidutinėms įmonėms, rengti ir teikti 
paraiškas pagal šį reglamentą. Techninės 
gairės ir priemonės paskelbiamos viešai 
prieinamame ir tam skirtame Komisijos 
interneto tinklavietės puslapyje ne vėliau, 
kaip praėjus šešiems mėnesiams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos. 

Or. nl

Pagrindimas

MVĮ turėtų gauti Komisijos pagalbą ir paramą ruošiant paraiškas pagal šio reglamento 
nuostatas.

Pakeitimas 154
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

Iki reglamento taikymo datos pagal 20 
straipsnio nuostatas Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Tarnyba, maisto 
verslo subjektais ir mažomis ir 
vidutinėmis įmonėmis, pateikia technines 
gaires ir priemones, skirtas padėti maisto 
verslo subjektams, visų pirma mažosioms 
ir vidutinėms įmonėms, rengti ir teikti 
paraiškas pagal šį reglamentą.
Pareiškėjams sudaroma galimybė 
vadovautis Rekomendacija 97/618/EB iki 
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ji bus pakeista papildytomis techninėmis 
gairėmis, parengtomis pagal šį straipsnį.

Or. en

Pakeitimas 155
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

Nepažeisdama Reglamento (EB) 
Nr. XXX/XXXX 9 straipsnio 1 dalies a 
punkto [bendra procedūra] ir prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui pagal 20 
straipsnį 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 ir pranešimus 
pagal šį reglamentą. Pareiškėjams 
sudaroma galimybė vadovautis 
Rekomendacija 97/618/EB iki ji bus 
pakeista papildytomis techninėmis 
gairėmis, parengtomis pagal šį straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu užtikrinti, kad pareiškėjai galėtų vadovautis gairėmis iki tol, kol įsigalios pakeistas 
reglamentas. Šios gairės turėtų apimti ir pagal 8 straipsnį teikiamus pranešimus. Ankstesnė 
patirtis rodo, kad tokios gairės ne visada jau būna parengtos tada, kai priimamas naujasis 
reglamentas. Taigi, ankstesnės gairės turėtų galioti tol, kol jos bus pakeistos papildytomis 
gairėmis.
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Pakeitimas 156
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 10 – introduction

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindama naujus maisto produktus, 
Tarnyba: 

Vertindama naujus maisto produktus, 
Tarnyba, remdamasi 6 straipsnyje 
nurodytais reikalavimais: 

Or. en

Pakeitimas 157
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) jeigu įmanoma, lygina, ar maisto 
produktas yra tiek pat saugus kiek ir jau 
Bendrijos rinkoje esantis panašios 
kategorijos maisto produktas arba maisto 
produktas, kurį ketinama pakeisti nauju 
maisto produktu, kartu atsižvelgdama į bet 
kokių naujų charakteristikų poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktai, pagaminti, pvz., naudojant nanotechnologijas, gali turėti naujų 
charakteristikų, kurių negalima tinkamai įvertinti vien lyginant jas su rinkoje jau esančiais 
produktais.
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Pakeitimas 158
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) kiek įmanoma, lygina, ar maisto 
produktas yra tiek pat saugus kiek ir jau 
Bendrijos rinkoje esantis panašios 
kategorijos maisto produktas arba maisto 
produktas, kurį ketinama pakeisti nauju 
maisto produktu, kartu atsižvelgdama į bet 
kokių naujų charakteristikų poveikį;

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktai, pagaminti, pvz., naudojant nanotechnologijas, gali turėti naujų 
charakteristikų, kurių negalima tinkamai įvertinti vien lyginant jas su rinkoje jau esančiais 
produktais.

Pakeitimas 159
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) vertina, ar naujas maisto produktas, 
neatsižvelgiant į tai, ar jis skirtas pakeisti 
jau rinkoje esančiam maisto produktui, 
nekelia jokio kenksmingo ar toksiško 
poveikio žmonių sveikatai pavojaus;

Or. fr

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyto teksto paaiškinimas. Taip pat žr. K. Liotard pateiktą 40 pakeitimą.
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Pakeitimas 160
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnis, ca) punktas (nauja).

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) nustato didžiausią ribinę kasdienio 
naujo maisto produkto arba naujo maisto 
komponento suvartojimo vertę, kurią 
viršijus galima parodyti, kad vartojimas 
kenkia vartotojo sveikatai;

Or. fr

Pagrindimas

Kai kurie maisto produktai arba nauji maisto produktai gali kelti pavojų žmonių sveikatai, jei 
jie vartojami kiekiais, kurie viršija tyrimais ir vertinimais patvirtintą ribą. Taigi, Tarnybai 
turėtų būti suteikta galimybė nustatyti tokias ribas, kad būtų galima informuoti vartotojus, jog 
yra rekomenduojama riba, kurios nereikėtų viršyti.

Pakeitimas 161
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio ab punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ab) rizikos, kurią kelia nauji maisto 
produktai arba nauji maisto komponentai, 
mokslinių vertinimų klausimu prašo 
atsakingų institucijų pateikti jai bet 
kokius mokslinius vertinimus, kuriuos jos 
atliko atitinkamo naujo maisto produkto 
arba naujo maisto komponento atžvilgiu.

Or. fr
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Pakeitimas 162
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vertindama tradicinį trečiosios šalies 
maisto produktą, atsižvelgia į maisto 
produkto saugaus naudojimo istoriją.

(b) vertindama tradicinį trečiosios šalies 
maisto produktą, atsižvelgia į maisto 
produkto saugaus naudojimo istoriją; tai 
atlikdama ji nurodo į gaires, nustatytas 8 
straipsnio 5a dalyje;

Or. en

Pakeitimas 163
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1a pastraipa (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei esama etinių prieštaravimų, be saugos 
vertinimo prašoma ir Europos mokslo ir 
naujųjų technologijų grupės nuomonės. 

Or. de

Pagrindimas

Bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels können neben Sicherheitsbedenken auch 
ethische Bedenken bestehen. Gemäß Erwägungsgrund 24 soll die Europäische Gruppe für 
Ethik der Naturwissenschaften und der Neuen Technologien gegebenenfalls gehört werden 
können, um Ratschläge zu ethischen Fragen im Zusammenhang mit dem Inverkehrbringen 
neuartiger Lebensmittel einzuholen. Der Änderungsvorschlag setzt dies um, in dem er 
vorsieht, dass im Falle ethischer Bedenken bei der Zulassung eines neuartigen Lebensmittels 
eine Bewertung durch die „European Group on Ethics in Science and New Technologies 
(EGE)” durchgeführt wird.

Adlib Express Watermark



PE413.967v01-00 84/103 AM\744573LT.doc

LT

Pakeitimas 164
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

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 nustato maisto 
verslo subjektų stebėjimo po pateikimo 
rinkai reikalavimą. 

Visi nauji rinkai pateikti maisto produktai 
patikrinami, jei kyla abejonių dėl jų 
saugos ir bet kokiu atveju ne vėliau, kaip 
praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, ir po to kas 
penkerius metus. Jei reikia, jų vertinimą 
dar kartą atlieka Tarnyba.
Specialus patikrinimas nustatomas 
asmenims, kurie vartoja daug atitinkamų 
naujų maisto produktų.

2. Gamintojas nedelsiant informuoja 
Komisiją apie:

2. Maisto verslo subjektai nedelsiant 
informuoja Komisiją apie:

(a) bet kokią naują mokslinę ar techninę 
informaciją, kuri gali daryti įtaką naujo 
maisto produkto vartojimo saugai;

(a) bet kokią naują mokslinę ar techninę 
informaciją, kuri gali daryti įtaką naujo 
maisto produkto vartojimo saugai;

(b) bet kokius draudimus arba ribojimus, 
kuriuos nustato trečiųjų šalių, kuriose 
naujas maisto produktas teikiamas rinkai, 
kompetentingos institucijos.

(b) bet kokius draudimus arba ribojimus, 
kuriuos nustato trečiųjų šalių, kuriose 
naujas maisto produktas teikiamas rinkai, 
kompetentingos institucijos.

Visi maisto verslo subjektai kasmet 
praneša Komisijai ir atsakingoms 
valstybės narės, kurioje jie veikia, 
institucijoms apie bet kokią sveikatos 
problemą, apie kurią juos informuoja 
vartotojai arba vartotojų apsaugos 
organizacijos.
Atitinkamos valstybių narių rinkos 
priežiūros institucijos atsako už tikrinimą.
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Jos pateikia ataskaitą Komisijai per tris 
mėnesius nuo tikrinimo pabaigos.
Komisija ne vėliau kaip per metus nuo 1 
dalyje nurodyto penkerių metų laikotarpio 
pabaigos pateikia ataskaitą Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. fr

Pakeitimas 165
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 maisto saugos sumetimais
nustato stebėjimo po pateikimo rinkai 
reikalavimą Šis stebėjimas vykdomas kas 
penkerius metus ir atsižvelgiama į maisto 
saugos ir gyvūnų sveikatos ir gerovės 
aspektus bei poveikį aplinkai. Ypatingas 
dėmesys turėtų būti skiriamas tų 
kategorijų gyventojams, kurie vartoja 
daugiausiai maisto produktų. 
Stebėjimo reikalavimai taip pat taikomi 
jau rinkai pateiktiems naujiems maisto 
produktams, įskaitant naujus maisto 
produktus, kurie buvo patvirtinti pagal 
supaprastintą („pranešimo“) procedūrą, 
numatytą Reglamente (EB) Nr. 258/97.
Valstybės narės paskiria kompetentingas 
institucijas, kurios bus atsakingos už 
stebėjimą po pateikimo rinkai. Stebėjimo 
išlaidas dengia atitinkami maisto verslo 
subjektai.

Or. en

Pagrindimas

Mandatory post-market monitoring is essential for all novel foods in order to guarantee a 
high safety of novel food products on the European market and especially to exclude possibly 
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negative long-term effects of these products. The latter does particularly apply for 'traditional 
food from third countries', which have passed a simplified authorisation procedure, as well as 
for novel foods that are already on the market and have been approved under the simplified 
procedure. The post-market monitoring requirements must be carried out by EFSA, not by the 
food business operators themselves.

Pakeitimas 166
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
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 maisto saugos sumetimais
nustato stebėjimo po pateikimo rinkai 
reikalavimą Maisto verslo subjektai, 
teikiantys Bendrijos rinkai maisto 
produktus, atsako už po teikimo rinkai 
taikomų reikalavimų įgyvendinimą. 
Vykdant stebėjimą atsižvelgiama į maisto 
saugos aspektus, jei reikia – poveikį 
aplinkai ir gyvūnų sveikatos ir gerovės 
aspektus. Visi nauji maisto produktai, 
kuriuos leista pateikti rinkai, vertinami 
vieną kartą praėjus penkeriems metams.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų informuojama apie naujo maisto produkto vartojimo neigiamą poveikį, 
turėtų būti reikalaujama atlikti visų naujų maisto produktų stebėjimą po pateikimo rinkai 
praėjus 5 metams po jų pateikimo į Europos rinką.

Pakeitimas 167
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, 1. Komisija, gavusi Tarnybos nuomonę, 
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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.

maisto saugos sumetimais nustato
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. Stebėjimas 
apima maisto saugos aspektus, poveikį 
aplinkai ir gyvūnų sveikatą bei gerovę. 
Visi nauji maisto produktai remiantis šiais 
aspektais tikrinami kas penkerius metus.

Or. nl

Pakeitimas 168
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant išvengti bandymų su 
gyvūnais, bandymai su stuburiniais 
gyvūnais šio reglamento tikslais atliekami 
tik nesant kitos išeities. Skatinama taikyti 
bandymus nenaudojant gyvūnų ir 
pažangias bandymų strategijas, o dvigubi 
bandymai su stuburiniais gyvūnais 
draudžiami.

Or. en

Pagrindimas

Pažangių bandymų strategijų skatinimas ir privalomas dalijimasis duomenimis gali labai 
sumažinti bandymams naudojamų gyvūnų skaičių.
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Pakeitimas 169
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas)

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 šią nuomonę padaro prieinamą 
visuomenei.

Or. en

Pagrindimas

Kai nanotechnologijų arba klonavimo technologijų taikymas pateisinamas, etikos klausimais 
turėtų būti konsultuojamasi su Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupe. Šį 
konsultacijų procesą gali pradėti Komisija arba valstybė narė. Siekiant skaidrumo ir ekspertų 
bei visos visuomenės dalyvavimo nuomonė turi būti prieinama visuomenei.

Pakeitimas 170
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

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

būti naudojami kitoms paraiškoms pagrįsti 
penkerius metus nuo naujo maisto 
produkto įtraukimo į Bendrijos sąrašą be 
pareiškėjo sutikimo. Turi būti užtikrinta 
duomenų apsauga ir slaptumas, kaip 
numatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
dėl genetiškai modifikuoto maisto ir 
pašarų 30 ir 31 straipsniuose. 

Or. en

Pakeitimas 171
Philip Bushill-Matthews

Pasiūlymas dėl reglamento
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.

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, išskyrus atvejus, kai 
paskesnysis pareiškėjas sutarė su 
ankstesniuoju pareiškėju, kad tokius 
duomenis ir informaciją galima naudoti, 
kai:
(a) ankstesnysis pareiškėjas pateikdamas 
ankstesnę paraišką nurodo, kad 
moksliniai duomenys ir kita informacija 
turimi nuosavybės teise; ir
(b) ankstesnysis pareiškėjas turi išimtinę 
teisę naudotis nuosavybės teise turimais 
duomenimis tuo metu, kai pateikta 
ankstesnioji paraiška; ir
(c) naujam maisto produktui leidimas 
nebūtų buvęs suteiktas, jei ankstesnysis 
pareiškėjas nebūtų pateikęs nuosavybės 
teise turimų duomenų.

Adlib Express Watermark



PE413.967v01-00 90/103 AM\744573LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Reglamento 1924/2006/EB dėl mitybos ir sveikatos teiginių 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
aiškesnė duomenų apsaugos apibrėžtis.  12 straipsnį reikėtų pakeisti siekiant su duomenų 
apsauga susijusių nuostatų nuoseklumo su Reglamento 1924/2006/EB nuostatomis. 

Pakeitimas 172
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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, 
išskyrus atvejus, jei tam yra su 
visuomenės sveikatos apsauga susijęs 
pagrindas.

Or. en

Pakeitimas 173
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
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 

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

būti naudojami kitoms paraiškoms pagrįsti 
penkerius metus nuo naujo maisto 
produkto įtraukimo į Bendrijos sąrašą, 
išskyrus atvejus, kai paskesnysis 
pareiškėjas sutarė su ankstesniu 
pareiškėju, kad tokius duomenis ir 
informaciją galima naudoti, kai:
(a) ankstesnysis pareiškėjas pateikdamas 
ankstesnę paraišką nurodo, kad 
moksliniai duomenys ir kita informacija 
turimi nuosavybės teise; ir
(b) ankstesnysis pareiškėjas turi išimtinę 
teisę naudotis nuosavybės teise turimais 
duomenimis tuo metu, kai pateikta 
ankstesnioji paraiška; ir
(c) naujam maisto produktui leidimas 
nebūtų buvęs suteiktas, jei ankstesnysis 
pareiškėjas nebūtų pateikęs nuosavybės 
teise turimų duomenų.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento 1924/2006/EB dėl mitybos ir sveikatos teiginių 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
aiškesnė duomenų apsaugos apibrėžtis.  12 straipsnį reikėtų pakeisti siekiant su duomenų 
apsauga susijusių nuostatų nuoseklumo su Reglamento 1924/2006/EB nuostatomis. 

Pakeitimas 174
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 dalis

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 

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 
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pareiškėjo sutikimo. Bendrijos sąrašą be pareiškėjo sutikimo.

Or. en

Pakeitimas 175
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, pasikonsultavusi su 
pareiškėju, nusprendžia, kokie gamybos 
duomenys laikomi konfidencialiais ir kokį 
laikotarpį tai daroma, laikantis 
susitarimo, kad šis laikotarpis negali būti 
ilgesnis, nei treji metai.

Or. nl

Pakeitimas 176
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pasibaigus gamybos duomenų 
konfidencialumo laikotarpiui, šie 
duomenys savaime pridedami prie esamų 
duomenų apie naujus maisto produktus 
Bendrijos sąraše.

Or. nl
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Pakeitimas 177
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Duomenys, gauti iš mokslinių tyrimų 
projektų, kuriuos iš dalies arba visiškai 
apmokėjo EB ir (arba) viešosios 
institucijos, ir tyrimai apie riziką arba 
duomenys, susiję su rizikos tyrimais, pvz., 
šėrimo tyrimai, turėtų būti skelbiami 
kartu su paraiška ir jais gali laisvai 
naudotis kiti pareiškėjai.

Or. en

Pagrindimas

Jei viešosios lėšos naudojamos žinioms sukurti, šios žinios taip pat turi būti prieinamos 
visuomenei.

Pakeitimas 178
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Esant bet kokioms aplinkybėms 
pakartotiniai tyrimai, susiję su 
stuburiniais gyvūnais, turėtų būti 
uždrausti. Atsižvelgiant į tai, tyrimams, 
kurių metu atliekami bandymai su 
stuburiniais gyvūnais, ir tyrimams, kurių 
metu galima išvengti bandymų su 
gyvūnais, netaikoma duomenų apsauga. 
Todėl turi būti suteikta prieiga prie tyrimų 
su stuburiniais gyvūnais ir kitų tyrimų, 
kurie gali padėti išvengti bandymų su 
gyvūnais.
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Or. en

Pagrindimas

Čia reikėtų įtraukti informaciją, kad bandymo arba tyrimo duomenų savininkas negali užkirsti 
kelio jais pasinaudoti kitam asmeniui, jei tai padėtų išvengti bandymų su gyvūnais.

Pakeitimas 179
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei naujai gauti moksliniai įrodymai ir 
nuosavybės teise turimi mokslo duomenys, 
apsaugoti pagal 12 straipsnio nuostatas, 
yra bandymų su stuburiniais gyvūnais 
arba klinikinių tyrimų su žmonėmis 
rezultatas ir pakartotinių bandymų su 
stuburiniais gyvūnais arba žmonių 
klinikinių tyrimų reikėtų vengti etiniu 
požiūriu, kadangi jie nėra moksliškai 
būtini, antras arba paskesnis pareiškėjas 
gali paprašyti, kad pirmasis pareiškėjas 
suteiktų prieigą prie apsaugotų duomenų.  
Pirmasis pareiškėjas turėtų pritarti tokiam 
prašymui ir tai įsigaliotų nuo pirmųjų 12 
straipsnyje apibrėžto duomenų apsaugos 
laikotarpio metų pabaigos, jei antrasis 
pareiškėjas kompensuoja pirmajam 
pareiškėjui šių tyrimų išlaidas.  Sutikimas 
taip pat turėtų būti suteikiamas bet 
kokiems paskesniems pareiškėjams –
tokiu atveju antrasis ir paskesni 
pareiškėjai deda visas pastangas siekiant 
sąžiningo susitarimo dėl išlaidų 
pasidalijimo.

Or. en

Pagrindimas

Išvengiama nepagrįstos apsaugos, kuri būtų suteikiama dėl etinių prieštaravimų tyrimų su 
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stuburiniais gyvūnais arba invazinių tyrimų su savanoriais žmonėmis pakartojimui, kartu vis 
dėlto užtikrinant tinkamą pirminį išimtinį laikotarpį pirmajam pareiškėjui, kad būtų galima 
gauti pakankamą jo investicijų grąžą. Kadangi tam tikri nuosavybės teise turimi duomenys 
gali būti susiję su kitais tyrimais, nei stuburinių gyvūnų ir žmonių tyrimai, jiems reikėtų taikyti 
visą 5 metų duomenų apsaugos laikotarpį, numatytą 12 straipsnyje.

Pakeitimas 180
Philip Bushill-Matthews

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12 a 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 
paskelbimas Oficialiajame leidinyje turi 
sutapti ir duomenų apsaugos laikotarpiai 
turi būti vienodi.

Or. en

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.
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Pakeitimas 181
Philip Bushill-Matthews

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3b straipsnis (naujas)
Jei naujai sukurti moksliniai įrodymai ir 
nuosavybės teise turimi mokslo duomenys, 
saugomi pagal 12 straipsnio nuostatas, 
yra bandymų su stuburiniais gyvūnais 
arba žmonių klinikinių tyrimų rezultatas 
ir pakartotinių bandymų su stuburiniais 
gyvūnais arba žmonių klinikinių tyrimų 
reikėtų vengti etiniu požiūriu, kadangi jie 
nėra moksliškai būtini, antras arba 
paskesnis pareiškėjas gali paprašyti, kad 
pirmasis pareiškėjas suteiktų prieigą prie 
saugomų duomenų. Pirmasis pareiškėjas 
turėtų pritarti tokiam prašymui ir tai 
įsigaliotų nuo pirmųjų 12 straipsnyje 
apibrėžto duomenų apsaugos laikotarpio 
metų pabaigos, jei antrasis pareiškėjas 
kompensuoja pirmajam pareiškėjui šių 
tyrimų išlaidas.  Sutikimas taip pat turėtų 
būti suteikiamas bet kokiems paskesniems 
pareiškėjams – tokiu atveju antrasis ir 
paskesni pareiškėjai deda visas pastangas 
siekiant sąžiningo susitarimo dėl išlaidų 
pasidalijimo.

Or. en

Pagrindimas

Išvengiama nepagrįstos apsaugos, kuri būtų suteikiama dėl etinių prieštaravimų tyrimų su 
stuburiniais gyvūnais arba invazinių tyrimų su savanoriais žmonėmis pakartojimui, kartu vis 
dėlto užtikrinant tinkamą pirminį išimtinį laikotarpį pirmajam pareiškėjui, kad būtų galima 
gauti pakankamą jo investicijų grąžą. Kadangi tam tikri nuosavybės teise turimi duomenys 
gali būti susiję su kitais tyrimais, nei stuburinių gyvūnų ir žmonių tyrimai, jiems reikėtų taikyti 
visą 5 metų duomenų apsaugos laikotarpį, numatytą 12 straipsnyje.
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Pakeitimas 182
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 arba teiginius apie 
šio maisto produkto sveikatingumą ir, jei 
duomenų apsauga pagrįsta pagal abiejų 
reglamentų nuostatas ir jos reikalauja 
pareiškėjas, leidimo suteikimo ir (arba) 
paskelbimo Oficialiajame leidinyje datos 
turi sutapti ir duomenų apsaugos 
laikotarpiai turi būti vienodi.

Or. en

Pakeitimas 183
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Tikrinimo ir kontrolės priemonės

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi šio 
reglamento nuostatų, oficiali kontrolė 
atliekama pagal 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl  
oficialios kontrolės, kuri atliekama 
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siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar 
laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių, nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Jokiame Komisijos pasiūlymo straipsnyje neminimos tikrinimo ir kontrolės priemonės.

Pakeitimas 184
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
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 arba teiginius apie 
šio maisto produkto sveikatingumą ir, jei 
duomenų apsauga pagrįsta pagal abiejų 
reglamentų nuostatas ir jos reikalauja 
pareiškėjas, leidimo suteikimo ir (arba) 
paskelbimo Oficialiajame leidinyje datos 
turi sutapti ir duomenų apsaugos 
laikotarpiai turi būti vienodi.

Or. en
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Pakeitimas 185
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Article 12b
Jei naujai sukurti moksliniai įrodymai ir 
nuosavybės teise turimi mokslo duomenys, 
saugomi pagal 12 straipsnio nuostatas, 
yra bandymų su stuburiniais gyvūnais 
arba žmonių klinikinių tyrimų rezultatas 
ir pakartotinių bandymų su stuburiniais 
gyvūnais arba žmonių klinikinių tyrimų 
reikėtų vengti etiniu požiūriu, kadangi jie 
nėra moksliškai būtini, antras arba 
paskesnis pareiškėjas gali paprašyti, kad 
pirmasis pareiškėjas suteiktų prieigą prie 
saugomų duomenų.  Pirmasis pareiškėjas 
turėtų pritarti tokiam prašymui ir tai 
įsigaliotų nuo pirmųjų 12 straipsnyje 
apibrėžto duomenų apsaugos laikotarpio 
metų pabaigos, jei antrasis pareiškėjas 
kompensuoja pirmajam pareiškėjui šių 
tyrimų išlaidas.  Sutikimas taip pat turėtų 
būti suteikiamas bet kokiems paskesniems 
pareiškėjams – tokiu atveju antrasis ir 
paskesni pareiškėjai deda visas pastangas 
siekiant sąžiningo susitarimo dėl išlaidų 
pasidalijimo.

Or. en

Pagrindimas

Išvengiama nepagrįstos apsaugos, kuri būtų suteikiama dėl etinių prieštaravimų tyrimų su 
stuburiniais gyvūnais arba invazinių tyrimų su savanoriais žmonėmis pakartojimui, kartu vis 
dėlto užtikrinant tinkamą pirminį išimtinį laikotarpį pirmajam pareiškėjui, kad būtų galima 
gauti pakankamą jo investicijų grąžą. Kadangi tam tikri nuosavybės teise turimi duomenys 
gali būti susiję su kitais tyrimais, nei stuburinių gyvūnų ir žmonių tyrimai, jiems reikėtų taikyti 
visą 5 metų duomenų apsaugos laikotarpį, numatytą 12 straipsnyje.
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Pakeitimas 186
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
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 iki [...] 
praneša Komisijai apie šias nuostatas ir 
nedelsdamos ją informuoja apie visus 
vėlesnius joms įtakos turinčius pakeitimus. 
Komisija šią informaciją padaro 
prieinamą visuomenei.

Or. en

Pakeitimas 187
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis
Valstybių narių privilegijos

1. Jei valstybė narė dėl naujos 
informacijos arba esamos informacijos 
naujo įvertinimo turi išsamių priežasčių 
manyti, kad šio reglamento nuostatas 
atitinkančio maisto produkto arba maisto 
komponento naudojimas kelia pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai, minėtoji 
valstybė narė gali laikinai apriboti arba 
sustabdyti atitinkamo maisto produkto 
arba maisto komponento prekybą ir jo 
naudojimą savo teritorijoje. Ji nedelsiant 
apie tai turi pranešti kitoms valstybėms 
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narėms ir Komisijai, nurodydama savo 
sprendimo priežastis.
2. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su EMST, kuo 
greičiau išnagrinėja 1 dalyje nurodytas 
priežastis ir imasi atitinkamų priemonių. 
Valstybė narė, kuri priėmė 1 dalyje 
nurodytą sprendimą, gali jį toliau taikyti, 
kol priemonės įsigalioja.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata perimta iš galiojančio teisės akto (Reglamentas 258/1997).

Pakeitimas 188
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
13 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13a straipsnis 
Apsaugos išlyga

Jei valstybė narė dėl naujos informacijos 
arba esamos informacijos naujo 
įvertinimo turi konkrečių priežasčių 
manyti, kad šio reglamento nuostatas 
atitinkančio maisto produkto arba maisto 
komponento naudojimas kelia pavojų 
žmonių sveikatai arba aplinkai, minėtoji 
valstybė narė gali laikinai apriboti arba 
sustabdyti atitinkamo maisto produkto 
arba maisto komponento prekybą ir jo 
naudojimą savo teritorijoje. Ji nedelsiant 
apie tai turi pranešti kitoms valstybėms 
narėms ir Komisijai, nurodydama savo 
sprendimo priežastis.

Or. fr
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turi būti leista sustabdyti arba apriboti produkto pateikimą rinkai, jei, 
remiantis nauja informacija, esama įrodymų, jog kyla pavojus vartotojų sveikatai. Remiantis 
šiuo straipsniu tampa įmanoma apsaugoti vartotojų sveikatą, jei sužinoma su sveikata 
susijusios informacijos, kuri nepateko į stebėjimą vykdančios Tarnybos akiratį.

Pakeitimas 189
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnis

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. Paraiškos teikti naujus maisto produktus 
rinkai, kurias valstybės narės pateikė pagal 
Reglamento (EB) Nr. 258/97 4 straipsnį, 
kai pirminio įvertinimo ataskaita, 
nurodyta Reglamento (EB) Nr. 258/97 
6 straipsnio 3 dalyje dar nepateikta 
Komisijai iki šio reglamento taikymo 
dienos, laikomos paraiškomis, pateiktomis 
pagal šį reglamentą. Kitos paraiškos, prieš 
įsigaliojant šiam reglamentui pateiktos 
pagal Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 
straipsnio 4 dalį, 4  ir 5 straipsnius, turėtų 
būti tvarkomos vadovaujantis Reglamento 
(EB) Nr. 258/97 nuostatomis.

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.

Or. en

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 
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tvarkomos vadovaujantis Reglamente (EB) Nr. 258/97 nustatyta tvarka.

Pakeitimas 190
Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Maisto produktai, kurie pagaminti 
pasitelkiant nanotechnologijas ir kurie 
buvo pateikti rinkai iki šio reglamento 
įsigaliojimo, gali likti rinkoje 18 mėnesių 
po šio reglamento paskelbimo datos. Po 
šios datos taikomos 6 straipsnio 2 dalies 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tinkamų būdų nanomedžiagų saugai įvertinti (žr. 2005 m. rugsėjo mėn. 
NNNRSMK nuomonę) . Nanomedžiagos turėtų būti vertinamos remiantis nanotechnologijoms 
tinkamais bandymų metodais nenaudojant gyvūnų. Tol, kol bus pradėti taikyti 
nanotechnologijoms tinkami bandymai nenaudojant gyvūnų, skirti tinkamai įvertinti maisto 
produktuose naudojamų nanomedžiagų saugą, šių medžiagų naudojimas turėtų būti 
uždraustas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią bandymams su gyvūnais. Ši 
nuostata padės verslo subjektams prisitaikyti prie naujųjų taisyklių.
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