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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu.
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl naujų maisto produktų, iš dalies 
keičiančio Reglamentą (EB) Nr. XXX/XXXX [bendra procedūra]
(COM(2007)0872 – C6-0027/2008 – 2008/0002(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2007)0872),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0027/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto bei Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto 
nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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) Įgyvendinant Bendrijos politiką ir 
atsižvelgiant į Europos bendrijos steigimo 
sutartį turėtų būti užtikrintas aukštas 
žmonių sveikatos ir vartotojų apsaugos 
lygis bei aukštas gyvūnų gerovės ir 
aplinkos apsaugos lygis.  Be to, visada 
turėtų būti taikomas prevencijos 
principas, kaip nustatyta 2002 m. sausio 
28 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
nustatančiame maistui skirtų teisės aktų 
bendruosius principus ir reikalavimus, 
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įsteigiančiame Europos maisto saugos 
tarnybą ir nustatančiame su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras1.

_____________
1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

Or. nl

Pagrindimas

The emphasis should be on food safety and consumer protection. Account should also be 
taken of protection of animal health and the environment. Lastly, the precautionary principle 
is of the utmost importance.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Šiuo reglamentu užtikrinamas aukštas 
žmonių sveikatos apsaugos lygis ir 
saugomi socialiniai ir ekonominiai 
vartotojų interesai. Tačiau nacionalinių 
nuostatų, susijusių su naujų maisto 
produktų saugumo įvertinimu ir leidimų 
suteikimu, skirtumai gali ne tik tapti 
kliūtimi laisvam šių produktų judėjimui, 
taip paskatindami nesąžiningą 
konkurenciją, bet taip pat gali sukelti 
pavojų visuomenės sveikatai ir gerovei.

Or. nl

Pagrindimas

The emphasis should be on food safety and consumer protection. Harmonisation of national 
provisions is necessary in order to ensure that differences in regulation do not adversely 
affect the health and wellbeing of the public.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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, jei jam 
taikoma gamybos technologija, kuri 
anksčiau nebuvo naudojama. Turi būti 
aišku, kad jei maisto produktas pakeistas 
taikant naują gamybos procesą, pvz., 
nanotechnologijas ir nanomokslą, apie 
kuriuos dar nėra pakankamai žinių, kad 
galima būtų įvertinti riziką, maisto 
produktas gali būti teikiamas į rinką, jei 
panaudojant galiojančias rizikos 
vertinimo priemones buvo nustatyta, kad 
jis saugus.

Or. nl

Pagrindimas

This regulation should make it clear when a food is to be regarded as novel.

Pakeitimas 4

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Gyvūnų klonavimas nesuderinamas 
su 1998 m. liepos 20 d. Tarybos direktyva 
98/58/EB dėl fermose auginamų gyvūnų 
apsaugos1, priedas, 20 punktas. 20 punkte 
teigiama, kad natūrali ar dirbtinė veisimo 

Adlib Express Watermark



PE409.414v01-00 8/6 PR\730938LT.doc

LT

tvarka, dėl kurios bet kuris iš atitinkamų 
gyvūnų yra kankinamas ar sužeidžiamas 
arba gali būti kankinamas ar 
sužeidžiamas, neturi būti praktikuojama. 
Todėl maisto produktai iš klonuotų 
gyvūnų arba jų palikuonių neturi būti 
įtraukti į Bendrijos sąrašą.
1 OL L 221, 1998 8 8, p. 23.

Or. nl

Pagrindimas

A wide range of scientific research and the Opinion of the European Group on Ethics show 
that cloning leads to serious health and welfare problems for both the cloned animals and 
their surrogate mothers. Cloned foetuses are often larger than normal; this leads to difficult 
births and to many deliveries being by caesarean section. Many clones die during pregnancy 
or in the early weeks of life from immune deficiencies, cardiovascular failure, respiratory 
problems and kidney abnormalities.

The animal health and welfare problems caused by cloning mean that this process is 
incompatible with paragraph 20 of the Annex to Council Directive 98/58/EC.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(7) Turėtų būti nustatytos įgyvendinimo 
priemonės pateikiant kriterijus, kuriais 
remiantis būtų lengviau įvertinama, ar 
maisto produktas Bendrijoje 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. 
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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. nl

Pagrindimas

Clarification and simplification of the Commission proposal.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(13) Komisija turėtų nustatyti paprastą ir 
skaidrią tvarką tiems atvejams, kai ji
neturi informacijos apie maisto produkto 
naudojimą žmonių maistui iki 1997 m. 
gegužės 15 d.; valstybės narės turėtų būti 
įtrauktos į šią procedūrą. Tvarka turėtų 
būti patvirtinta ne vėliau kaip šeši 
mėnesiai po šio reglamento įsigaliojimo.

Or. nl

Pagrindimas

Clarification and simplification of the Commission proposal. It must be clear what 
responsibilities are being assigned to the Commission when this Regulation enters into force.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Būtina taikyti veiksmingą, apibrėžtų 
terminų ir skaidrią saugos vertinimo ir 
leidimų suteikimo tvarką. Naujų maisto 
produktų saugos vertinimas ir jų įtraukimas 
į Bendrijos sąrašą turėtų būti atliekamas 
laikantis procedūros, nustatytos šiame 
reglamente.

Or. nl

Pagrindimas

The European Parliament has not yet taken a democratic decision on the uniform 
authorisation procedure.

Pakeitimas 8

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Vykdant leidimų suteikimo 
procedūrą etiniai ir aplinkos aspektai turi 
būti įtraukiami į rizikos vertinimą. Šiuos 
aspektus turi atitinkamai įvertinti 
Europos mokslo etikos ir naujų 
technologijų grupė ir Europos aplinkos 
agentūra.

Or. nl
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Pagrindimas

Apart from the aspects of protection of health, the interests of consumers and animal health, 
the risk assessment should also include consideration of ethnical and environmental aspects.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl regalmento – iš dalies keičiantis aktas
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Siekiant procedūrų supaprastinimo 
pareiškėjams turėtų būti leidžiama dėl 
maisto produkto, reglamentuojamo 
skirtingų maisto sektorių teisės aktais, 
pateikti tik vieną paraišką. Todėl 
Reglamentą (EB) Nr. [bendra procedūra] 
reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(17) Siekiant procedūrų supaprastinimo 
pareiškėjams turėtų būti leidžiama dėl 
maisto produkto, reglamentuojamo 
skirtingų maisto sektorių teisės aktais, 
pateikti tik vieną paraišką. Komisija turėtų 
nustatyti sektorių teisės aktus, kurie 
taikomi paraiškai.

Or. nl

Pagrindimas

It should be made easier for manufacturers to submit applications, irrespective of which 
sectoral food law is applicable to the application.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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. nl

Pagrindimas

Clarification and simplification of the Commission proposal.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Esant specifinėms aplinkybėms, 
siekiant paremti žemės ūkio ir maisto 
pramonės mokslo tyrimus ir plėtrą, tarp jų 
– ir naujoves, naujausia moksliniai 
įrodymai ir nuosavybės teise turimi 
moksliniai duomenys, skirti pagrįsti 
paraišką įtraukti naują maisto produktą į 
Bendrijos naujų maisto produktų sąrašą, 
tam tikru terminuotu laikotarpiu neturėtų 
būti naudojami kitų pareiškėjų naudai be 
pirmojo pareiškėjo sutikimo. Vieno 
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) 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, gali būti laikomi 
konfidencialiais atsižvelgiant į šio 
reglamento nuostatas. Tuo pat metu 
Komisija turėtų numatyti gaires, kaip gali 
būti užtikrintas procedūros, susijusios su 
naujų mokslinių įrodymų ir nuosavybės 
teise turimų duomenų konfidencialumu, 
skaidrumas vartotojams.

Or. nl

Pagrindimas

Where necessary, new scientific evidence and proprietary data which are provided in support 
of an application for inclusion of a novel food in the Community list should be treated as 
confidential.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl regalmento – iš dalies keičiantis aktas
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Naujiems maisto produktams 
taikomos bendri ženklinimo reikalavimai, 
nustatyti 2000 m. kovo 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, 

(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, 
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reglamentuojančių maisto produktų 
ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, 
derinimo. Tam tikrais atvejais gali prireikti 
pateikti papildomą ženklinimo informaciją, 
visų pirma susijusią su maisto produkto 
aprašu, jo šaltiniu arba vartojimo 
sąlygomis. Todėl įtraukiant naują maisto 
produktą į Bendrijos sąrašą gali būti
nustatomos specialios naudojimo sąlygos 
arba ženklinimo įpareigojimai.

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 bus nustatomos 
specialios naudojimo sąlygos arba 
ženklinimo įpareigojimai tais atvejais.

Or. nl

Pagrindimas

Linguistic adjustment.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl regalmento – iš dalies keičiantis aktas
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Vertinant trečiųjų šalių tradicinių 
maisto produktų saugą ir valdymą turėtų 
būti atsižvelgiama į saugaus maisto 
produktų vartojimo trečiojoje šalyje 
istoriją. Į saugaus maisto produkto 
vartojimo istoriją neturėtų būti įtraukiamas 
produkto naudojimas kitokiai nei maisto 
paskirčiai arba vartojimas, kurio negalima 
priskirti normaliam maisto racionui. Jeigu 
valstybės narės ir Tarnyba nepateikė 
motyvuotų, moksliškai pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos, pavyzdžiui, 
informacijos apie nepageidaujamą poveikį 
sveikatai, turėtų būti leidžiama teikti 
maisto produktą Bendrijos rinkai, prieš tai 
pranešus apie ketinimą tai daryti.

(23) Vertinant trečiųjų šalių tradicinių 
maisto produktų saugą ir valdymą turėtų 
būti atsižvelgiama į saugaus maisto 
produktų vartojimo trečiojoje šalyje 
istoriją. Į saugaus maisto produkto 
vartojimo istoriją neturėtų būti įtraukiamas 
produkto naudojimas kitokiai nei maisto 
paskirčiai arba vartojimas, kurio negalima 
priskirti normaliam maisto racionui. Jeigu 
valstybės narės ir (arba) Tarnyba nepateikė 
motyvuotų, moksliškai pagrįstų 
prieštaravimų dėl saugos, pavyzdžiui, 
informacijos apie nepageidaujamą poveikį 
sveikatai, bus leidžiama teikti maisto 
produktą Bendrijos rinkai, prieš tai 
pranešus apie ketinimą tai daryti, jei nėra 
etinių prieštaravimų.

Or. nl
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Pagrindimas

It must be clear that Member States and/or the Authority can comment. Even if a product is 
safe, there may be ethical objections.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) Jeigu reikia, bus konsultuojamasi su 
1997 m. gruodžio 16 d. Komisijos 
sprendimu sukurta Europos mokslo etikos 
ir naujų technologijų grupe, siekiant gauti 
patarimą dėl naujo maisto produkto 
teikimo rinkai etinių aspektų. Jeigu būtina, 
rengiant nuomonių apklausas dėl etinio 
naujų maisto produktų Europos 
visuomenėje suvokimo, gali būti 
panaudojamas Eurobarometras. 

Or. nl

Pagrindimas

Account should be taken of whether a society regards a novel food as inedible on ethical 
grounds.

Pakeitimas 15

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 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.

1. Šiuo reglamentu siekiama sukurti 
pagrindą, užtikrinantį aukštą žmonių 
gyvybės ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir 
gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų
apsaugos lygį, kartu užtikrinant veiksmingą 
vidaus rinkos funkcionavimą.

Or. nl
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Pagrindimas

A high level of protection of human health, the environment, animal welfare and the interests 
of consumers have the highest priority.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) maisto produktams, pagamintiems iš 
klonuotų gyvūnų ir jų palikuonių. Prieš 
įsigaliojimo datą, nurodytą 20 straipsnyje, 
Komisija turi paskelbti ataskaitą, kurioje 
būtų įvertinama su klonuotais gyvūnais 
susijusi padėtis. Ataskaita turi būti 
pateikta Europos Parlamentui ir Tarybai, 
prireikus kartu pateikiant pasiūlymą dėl 
teisės akto.

Or. nl

Pagrindimas

The decision as to whether or not to place foods from cloned animals and their descendants 
on the market must not be left to the commitology procedure but should be taken by means of 
a specific regulation of the European Parliament and of the Council under codecision.

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl
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Pagrindimas

The European Parliament must retain the right to decide to which foods this Regulation does 
and does not apply.

Pakeitimas 18

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Taip pat taikomos šios apibrėžtys: 2. Maisto produktams, į Bendrijos rinką 
pateiktiems po 1997 m. gegužės 15 d., 
taikomos šios apibrėžtys:

Or. nl

Pagrindimas

Clarification and simplification of the Commission proposal.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) maisto produktai, įskaitant vieną arba 
daugiau mikroorganizmų, kurių saugus 
vartojimas maistui Bendrijoje dar nėra 
nustatytas;
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Bendrijoje plačiai naudotas žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., skirti iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, inter alia ir jas papildyti, 
priimami taikant 14 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu;

Or. nl

Pagrindimas

The emphasis should be on the safe use of foods placed on the market since 15 May 1997.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
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 ar gyvūninės kilmės maisto 
produktai, jeigu augalai ir gyvūnai, iš kurių 
jie pagaminti, auginami taikant 
netradicines auginimo technikas, išskyrus 
maisto produktus, pagamintus iš klonuotų 
gyvūnų ir jų palikuonių;

Or. nl

Pagrindimas

The decision as to whether or not to place foods from cloned animals and their descendants 
on the market must not be left to the commitology procedure but should be taken by means of 
a specific regulation of the European Parliament and of the Council under codecision.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies a punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) maisto produktai, pagaminti naudojant 
naujus, iki 1997 m. gegužės 15 d. 

iii) maisto produktai, pagaminti naudojant 
naujus gamybos procesus – įskaitant 
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nenaudotus gamybos procesus, 
sukeliančius maisto produktų sudėties ar 
struktūros esminius pokyčius, turinčius 
įtakos jų maistinei vertei, medžiagų 
apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų 
kiekiui.

maisto produktus, pagamintus naudojant 
nanotechnologijas, bet neapsiribojant jais,
– sukeliančius maisto produktų sudėties ar 
struktūros pokyčius, turinčius įtakos jų 
maistinei vertei, medžiagų apykaitai ar 
nepageidaujamų medžiagų kiekiui.

Or. nl

Pagrindimas

In order to be regarded as a novel food, it is sufficient that a novel production process should 
affect the nutritional value, the metabolism or the undesirable substance content.

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) „trečiųjų šalių tradicinis maisto 
produktas“ – tai naujas maisto produktas, 
turintis saugaus naudojimo trečiojoje šalyje 
istoriją, o tai reiškia, kad atitinkamas 
maisto produktas bent 50 metų buvo ir yra 
kurios nors šalies didelės gyventojų grupės 
normalaus maisto raciono dalis.

Or. nl

Pagrindimas

Clarification of the definitions.

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „maisto produkto saugaus naudojimo 
istorija“ reiškia, kad atitinkamo maisto 
produkto sauga patvirtinta sudėtiniais 

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

duomenimis, naudojimo patirtimi ir 
nuolatiniu didelės gyventojų dalies 
naudojimu normaliame maisto racione.

Or. nl

Pagrindimas

Clarification of the definitions.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) „klonuoti gyvūnai“ – gyvūnai, 
veisiami panaudojant nelytinius dirbtinius 
dauginimo metodus, siekiant sukurti 
genetiškai tapačią arba beveik tapačią 
atskiro gyvūno kopiją;  

Or. nl

Pagrindimas

Clarification of the definitions.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) „klonuotų gyvūnų palikuonys“ –
gyvūnai, veisiami panaudojant lytines 
dauginimo priemones, jei bent vienas iš 
tėvų yra klonuotas gyvūnas;

Or. nl
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Pagrindimas

Clarification of the definitions.

Pakeitimas 26

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc ) „pagamintas naudojant 
nanotechnologijas“ – produktas, kuriame 
yra, kurį sudaro arba kuris pagamintas 
panaudojant sintetines medžiagas, kurių 
ilgis, plotis arba aukštis ne didesnis kaip 
100 nm. 

Or. nl

Pagrindimas

Clarification of the definitions.

Pakeitimas 27

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Komisija turi iš valstybių narių ir (arba) 
maisto verslo subjektų rinkti informaciją, 
siekdama nustatyti, kokiu mastu maisto 
produktui taikomas šis reglamentas.

Or. nl

Pagrindimas

Clarification and simplication of the Commission proposal. It must be clear what 
responsibilities are being assigned to the Commission upon the entry into force of this 
Regulation.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tais atvejais, kai Komisija neturi 
informacijos apie vartojimą žmonių 
maistui iki 1997 m. gegužės 15 d., ji turi 
priimti sprendimą dėl procedūros ne 
vėliau kaip praėjus šešiems mėnesiams po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. nl

Pakeitimas 29

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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. Komisija turi saugoti ir 
paskelbti Bendrijos sąrašą viešai 
prieinamame šiam tikslui skirtame 
Komisijos tinklavietės puslapyje.

Or. nl

Pagrindimas

The provision of information to consumers, manufacturers and other interested parties is a 
priority.
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Pakeitimas 30

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Maisto produktai iš klonuotų gyvūnų 
arba jų palikuonių neįtraukiami į 
Bendrijos sąrašą.

Or. nl

Pagrindimas

The decision as to whether or not to place foods from cloned animals and their descendants 
on the market must not be left to the commitology procedure but should be taken by means of 
a specific regulation of the European Parliament and of the Council under codecision.

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Animal health is also relevant here.

Pakeitimas 32

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) vertinant turi būti atsižvelgiama į 
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Europos aplinkos agentūros nuomonę, 
kokiu mastu gamybos procesas ir 
normalus vartojimas žalingai veikia 
aplinką;

Or. nl

Pagrindimas

It is important also to take account of environmental aspects as part of the conditions for 
inclusion in the Community list.

Pakeitimas 33

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) vertinant turi būti atsižvelgiama į 
Europos mokslo etikos ir naujų 
technologijų grupės nuomonę dėl 
egzistuojančių etinių prieštaravimų 
masto.

Or. nl

Pagrindimas

It is important also to take account of ethical aspects as part of the conditions for inclusion in 
the Community list.

Pakeitimas 34

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Bendrijos sąrašas atnaujinamas laikantis 
šiame reglamente nustatytos tvarkos.

Or. nl
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Pagrindimas

As no democratic decision has yet been taken on the uniform authorisation procedure, it is 
not clear whether this procedure is ultimately the most appropriate procedure for novel foods.

Pakeitimas 35

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

As Article 12 of the Commission proposal is being amended, Article 7(3) of the Commission 
proposal must be deleted.

Pakeitimas 36

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Prieš pasibaigiant laikotarpiui, 
nurodytam 12 straipsnyje, Bendrijos 
sąrašas atnaujinamas, iš dalies pakeičiant 
neesmines šio reglamento nuostatas pagal 
Reglamento (EB) Nr. [bendra procedūra] 
14 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 

Išbraukta.
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siekiant panaikinti šio straipsnio 3 dalies 
antrojoje pastraipoje nustatytus specialius 
nurodymus, su sąlyga, kad maisto 
produktas, kuriam suteiktas leidimas, 
atitinka šiame reglamente nustatytas 
sąlygas.

Or. nl

Pagrindimas

As Article 12 of the Commission proposal is being amended, Article 7(4) of the Commission 
proposal must be deleted.

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Leidimų suteikimo tvarka

1. Pareiškėjas Komisijai pateikia šią
informaciją: 
a) pareiškėjo pavardę (pavadinimą) ir 
adresą; 
b) maisto produkto pavadinimą ir jo 
specifikacijas, įskaitant panaudotą 
gamybos procesą;
c) informaciją apie naujo maisto produkto 
arba naujo maisto produkto komponento 
fizines ir chemines savybes;  
d) informaciją apie priemaišų normalaus 
ruošimo proceso metu pobūdį;  
e) naujo maisto produkto komponento 
tapatumo ir švarumo specifikaciją; 
f) detalų gamybos metodo ir gamybos 
aprašymą; 
g) tyrimų kopiją, prireikus įskaitant 
atliktus nepriklausomus tyrimus, 
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patikrintus tos pačios rūšies specialistų, ir 
visą kitą turimą medžiagą, įrodančią, kad 
maisto produktas atitinka 6 straipsnyje 
nurodytus kriterijus;
h) atitinkama informacija ir duomenimis 
pagristą analizę, parodančią, kad maisto 
produkto charakteristikos nesiskiria nuo 
jo tradicinio atitikmens charakteristikų, 
atsižvelgiant į priimtas šių charakteristikų 
natūralaus nuokrypio ribas;
i) prireikus maisto produkto arba iš jo 
pagamintų produktų pateikimo į rinką 
sąlygas, įskaitant konkrečias vartojimo ir 
tvarkymo sąlygas;
j) prireikus pasiūlymą dėl žmonėms 
vartoti skirto maisto produkto vartojimo 
pasekmių stebėsenos;
k) standartinės formos dokumentų 
suvestinę.

2. Komisija perduoda paraišką tarnybai 
per 14 dienų nuo jos gavimo. Tarnyba 
pateikia Komisijai nuomonę per 9 
mėnesius nuo paraiškos gavimo. 
3. Komisija galutinai nustato, ar maisto 
produktas įtraukiamas į Bendrijos sąrašą. 
Bendrijos sąrašo atnaujinimo tvarka 
nustatoma atsižvelgiant į procedūrą, 
nurodytą 14 straipsnio 2 dalyje.

Or. nl

Pagrindimas

As no democratic decision has yet been taken on the uniform authorisation procedure, it is 
not clear whether this procedure is ultimately the most appropriate procedure for novel foods.
The proposed procedure is closely modelled on the procedure provided for in Regulation 
(EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on 
genetically modified food and feed, which was carefully drafted with a view to consumer 
protection and environmental protection, and also closely resembles the most recently devised 
specific procedure for novel foods.
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Pakeitimas 38

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tokiu atveju maisto produktas Bendrijos 
rinkai neteikiamas ir jam taikomos 5–7 
straipsnių nuostatos.

Or. nl

Pagrindimas

This article is amended in accordance with Article 7a.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
9 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija, 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. Ne vėliau kaip po šešių 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos viešai prieinamame šiam tikslui 
skirtame Komisijos tinklavietės puslapyje 
turi būti paskelbtos techninės gairės ir 
priemonės. 

Or. nl

Pagrindimas

SMEs should receive assistance and support from the Commission in preparing and 
submitting applications under this Regulation.
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Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertindama naujus maisto produktus, 
Tarnyba:

Vertindama naujus maisto produktus, 
Tarnyba:

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 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;

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

b) atsižvelgia į:

i) vertindama tradicinį trečiosios šalies 
maisto produktą, į maisto produkto saugaus 
naudojimo istoriją;
ii) naujo maisto produkto sudėtį, ypač 
medžiagų, trukdančių įsisavinti maistines 
medžiagas, ir natūraliai susidarančių 
toksinų kiekį;
iii) naujo maisto produkto komponentų 
gamybos metodą ir specifikacijas;
iv) naujo maisto produkto alergiškumo 
galimybę;
v) naujo maisto produkto komponentų 
įtakos medžiagų apykaitai ir 
toksikokinetinius tyrimus;
vi) naujo maisto produkto komponentų 
toksiškumo gyvūnams tyrimus; 
vii) naujo maisto produkto komponentų 
tinkamumo žmonėms tyrimus.

Or. xm
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Pagrindimas

When assessing the safety of novel foods, the authority should also consider such aspects as 
the composition, allergenicity and toxicity of novel foods.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenų apsauga Konfidencialūs duomenys

Or. nl

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pareiškėjui paprašius ir pateikus 
atitinkamą patikrinamą informaciją, 
įtrauktą į paraiškos bylą, duomenys apie 
gamybą gali būti laikomi konfidencialiais.
Tokiu atveju būtina pateikti įmanomą 
patikrinti pagrindimą.

2. Pasikonsultavusi su pareiškėju 
Komisija nustato, kokius duomenis apie 
gamybą reikia laikyti konfidencialiais.
3. Gavusi tarnybos nuomonę Komisija 
paskelbia šią informaciją:
a) pareiškėjo pavardę (pavadinimą) ir 
adresą.
b) požymių, pagal kuriuos galima 
nustatyti maisto produktą arba maisto 
produkto komponentus, aprašymą;
c) numatomą maisto produkto arba 
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maisto produkto komponentų paskirtį;
d) dokumentų suvestinę, išskyrus tas 
vietas, kurios yra konfidencialios;
e) užpildytos paraiškos gavimo datą.

Or. nl

Pagrindimas

Measures must be included in this Regulation which currently form part of Regulation (EC) 
No 1852/2001, which will lapse when this Regulation enters into force.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 258/97 [bendra 
procedūra] pakeitimai

Išbraukta.

Reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 [bendra 
procedūra] iš dalies keičiamas taip:
(1) Pavadinimas pakeičiamas taip:
„[data] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EEB) Nr. XXX/XXXX, 
nustatantis maisto priedų, fermentų, 
kvapiųjų medžiagų ir naujų maisto 
produktų leidimų suteikimo procedūrą“.
(2) 1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa 
pakeičiama taip: 
"1. Šiuo reglamentu nustatoma bendra 
maisto priedų, maisto fermentų, maisto 
kvapiųjų medžiagų, maisto kvapiųjų 
medžiagų žaliavų, naudojamų arba skirtų 
naudoti maisto produktuose arba ant jų ir 
naujų maisto produktų (toliau –
medžiagos arba produktai) vertinimo ir 
leidimų suteikimo procedūra (toliau –
bendra procedūra), kuria prisidedama 
prie laisvo maisto produktų judėjimo 
Bendrijoje ir aukšto lygio žmonių 
sveikatos ir vartotojų interesų apsaugos.“
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(3) 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:
"2. Bendra procedūra nustatomos 
medžiagų, kurias leidžiama teikti 
Bendrijos rinkai pagal Reglamentą (EB) 
Nr. AAA/2007, Reglamentą (EB) 
Nr. BBB/2007, Reglamentą (EB) 
Nr. CCC/2007 ir Reglamentą (EB) 
Nr. DDD/2007 (toliau – maisto sektorių 
teisės aktai), sąrašų atnaujinimo 
procedūrinės priemonės.“
(4) 1 straipsnio 3 dalyje, 2 straipsnio 1 ir 2 
dalyse, 9 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 
1 dalyje, ir 13 straipsnyje žodis 
„medžiaga“ arba „medžiagos“ keičiama 
žodžiais „medžiaga arba produktas“ arba 
„medžiagos arba produktai“.“ 
(5) 2 straipsnio pavadinimas keičiamas 
taip:
„Bendrijos medžiagų arba produktų 
sąrašas“
(6) 4 straipsnis papildomas tokia 3 dalimi: 
„3.
"3. Galima pateikti vieną paraišką dėl 
medžiagos arba produkto siekiant 
atnaujinti skirtingus Bendrijos sąrašus, 
reglamentuojamus skirtingais įvairių 
maisto sektorių teisės aktais, jeigu 
paraiška atitinka visų maisto sektorių 
teisės aktus.“
(7) 6 straipsnio 1 dalis papildoma tokiu 
pirmuoju sakiniu:
„Esant moksliškai pagrįstoms abejonėms 
dėl saugos pareiškėjo gali būti paprašyta 
pateikti papildomą nustatytą informaciją, 
susijusią su rizikos vertinimu.“

Or. nl

Pagrindimas

Article 19 of the Commission proposal is deleted in accordance with Article 7a.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisijos pasiūlymo tikslas – iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto 
produktų, siekiant supaprastinti ir centralizuoti leidimų gaminti naujus maisto produktus ir 
tiekti juos rinkai išdavimo tvarką. Todėl buvo nuspręsta, kad būtinas naujas reglamentas. 
Pranešėja mano, kad jei nusprendžiama priimti reglamentą, turi būti labai aiškus jo tikslas.

Pranešėjos nuomone, naujo reglamento dėl naujų maisto produktų tikslai yra pasiekti aukštą 
maisto saugumo, vartotojų apsaugos, aplinkos apsaugos ir gyvūnų sveikatos lygį kartu 
laikantis prevencijos principo, kaip nustatyta 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 procedūras1. Visi kiti tikslai yra antraeiliai.

Nauji maisto produktai neturi kelti pavojaus vartotojams arba juos klaidinti. Kai naujų maisto 
produktų paskirtis – pakeisti kitus maisto produktus, jie, vartotojo požiūriu, neturi būti mažiau 
maistingi.  

Komisijos pasiūlyme siekiama tikslinti naujų maisto produktų ir susijusias apibrėžtis. 
Pranešėja remia šį tikslą, tačiau mano, kad Komisija nepasiekė šio tikslo.  Komisijos 
pasiūlyme nepateikiamos aiškios apibrėžtys, todėl pranešėja patikslino egzistuojančias 
apibrėžtis ir, prireikus, papildė jas naujomis. Naujos apibrėžtys apima, pavyzdžiui, maisto 
produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų, ir maisto produktų, pagamintų panaudojant 
nanotechnologijas, apibrėžtis.

Pranešėja mano, kad labai svarbu maisto produktų, pagamintų iš klonuotų gyvūnų, neįtraukti į 
reglamento dėl naujų maisto produktų taikymo sritį. Kadangi dar nepasiektas demokratiškas 
susitarimas dėl šių maisto produktų pageidaujamumo, ypač gyvūnų sveikatos ir gerovės 
požiūriu, sprendimas dėl to, ar tiekti į rinką maisto produktus, pagamintus iš klonuotų gyvūnų 
ir jų palikuonių, ar netiekti, negali būti priimtas pagal komitologijos procedūrą. Šis klausimas 
turi būti sprendžiamas priimant specialų Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą taikant 
bendro sprendimo procedūrą. Be to, taip pat reikia atsižvelgti į tai, ar visuomenė naują maisto
produktą laiko nevalgomu dėl etinių priežasčių.

Visos paraiškos dėl naujų maisto produktų leidimų suteikimo bus pateiktos Komisijai ir turi 
atitikti šiame reglamente nustatytus kriterijus; paraiškos bus perduotos svarstyti Europos 
maisto saugos tarnybai (angl. EFSA), kuri įvertins maisto produkto saugumą. Šiame vertinime 
taip pat turi būti atsižvelgiama į etinius ir aplinkos aspektus. Todėl į saugumo vertinimą turi 
būti įtrauktos Europos mokslo etikos ir naujų technologijų grupės ir Europos aplinkos 
agentūros nuomonės. Šiuo metu Komisija žada vartotojams ir piliečiams, kad skirs dėmesį 
aplinkos ir gyvūnų gerovės aspektams, inter alia atsižvelgdama į klimato kaitos ir gyvūnų 
gerovės problemas, todėl Europos politika turi būti išsami ir pagrįsta visose atitinkamose 
teisės aktų srityse, taip pat ir reglamente dėl naujų maisto produktų. 

                                               
1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1–24.
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Komisijos pasiūlymu siekiama leidimų suteikimo tvarką padaryti veiksmingesne ir skaidresne 
ir geriau ją įgyvendinti. Tuo būtų prisidedama prie geresnio reglamento įgyvendinimo ir 
vartotojams būtų suteiktos didesnės galios bei daugiau galimybių, nes jie turėtų daugiau 
informacijos. Komisija mano, kad reglamentas dėl naujų maisto produktų turėtų būti pagrįstas 
inter alia reglamentu, nustatančiu maisto priedų, fermentų ir kvapiųjų medžiagų leidimų 
suteikimo procedūrą. Europos Parlamentas ir Taryba dar nepriėmė demokratinio sprendimo 
dėl vienodos leidimų suteikimo procedūros. Todėl pranešėja siūlo leidimų suteikimo 
procedūrą, kuri remiasi 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų1 nustatyta procedūra, kuri 
buvo rūpestingai parengta siekiant užtikrinti vartotojų ir aplinkos apsaugą ir atsižvelgiant į 
naujas specialiai naujiems maisto produktams sukurtas procedūras. 

Trečiųjų šalių tradiciniams maisto produktams Komisija siūlo paprastesnę leidimų suteikimo 
procedūrą, pagal kurią saugumas būtų vertinamas atsižvelgiant į saugaus maisto produktų 
vartojimo kilmės šalyje istoriją. Svarbu tiksliai nustatyti, koks tokių trečiųjų šalių tradicinių 
maisto produktų saugaus vartojimo laikotarpis yra pakankamai ilgas, kad būtų užtikrintas 
produkto saugumas, ir pranešėja siūlo numatyti 50 metų laikotarpį, o ne nurodyti „vieną 
kartą“, kaip siūlo Komisija, nes ją sudėtinga apibrėžti.

Komisijos pasiūlyme numatoma tam tikra paraiškų, pateiktų pagal šį reglamentą, duomenų 
apsauga penkerių metų laikotarpiui. Tai stebina pranešėją, nes Komisija svarstant vienodą 
leidimų suteikimo procedūrą Europos Parlamente pateikė skirtingus argumentus.  Komisija 
teigė, kad duomenų apsaugos sistema padidintų reglamentavimą ir stebėsenos bei 
administracinės procedūros taptų sudėtingesnėmis. Be to, duomenų apsaugos sistema būtų 
kliūtis laisvam prekių, kurios yra saugios ir atitinka susijusių teisės aktų kriterijus, judėjimui, 
o tai prieštarauja priemonės, priimtos pagal EB sutarties 95 straipsnį, tikslams.

Šis Komisijos pasiūlymo dėl teisės akto nenuoseklumas kelia problemų. Todėl pranešėja siūlo 
išsaugoti gamybos duomenų konfidencialumo sistemą, nustatytą 2001 m. rugsėjo 20 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 1852/2001, nustatančiame išsamias taisykles, kaip paviešinti 
tam tikrą informaciją ir apsaugoti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 258/972 pateiktą informaciją.  

Komisijos pasiūlyme numatoma, kad valstybės narės reglamento dėl naujų maisto produktų 
nuostatų pažeidėjams turi skirti baudas. Pranešėja pabrėžia, kad baudžiamoji teisė yra 
valstybių narių kompetencija. Pageidautina, kad valstybės narės galėtų laisvai nuspręsti, ar 
baudą reikia skirti pagal baudžiamosios teisės aktus, ar ji turėtų būti administracinė arba 
kitokio pobūdžio. Kol valstybė narė imasi tinkamų veiksmų prieš reglamento dėl naujų maisto 
produktų pažeidimus, ji įgyvendina savo įsipareigojimus pagal Bendrijos teisę.

Pranešėja remia visas priemones, skirtas administracinės naštos lengvinimui ir skaidrumo bei 
veiksmingumo didinimui. Vis dėlto neturi būti sumenkintas svarbiausias reglamento dėl naujų 
maisto produktų tikslas – maisto produktų saugumas ir vartotojų apsauga.

                                               
1 OL L 268, 2003 10 18, p. 1–23.
2 OL L 253, 2001 9 21, p. 17–18.
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