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PAKEITIMAI 001-006  
pateikė Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas 

 

Pranešimas 

Giovanni La Via A8-0042/2015 

Žmonėms vartoti skirti kazeinai ir kazeinatai 

 

Pasiūlymas dėl direktyvos (COM(2014)0174 – C7-0105/2014 – 2014/0096(COD)) 

 

 

 

_____________________________________________________________ 

 

Pakeitimas 1 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

6 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(6) Europos Parlamento ir Tarybos 

direktyva 2000/13/EB6 netaikoma įmonių 

tarpusavio ryšiams. Kadangi produktai, 

kuriems taikoma ši direktyva, nėra skirti 

parduoti galutiniams vartotojams, o įmonės 

juos parduoda tik kitoms įmonėms, 

gaminančioms maisto produktus, reikėtų 

išlaikyti į Direktyvą 83/417/EEB jau 

įtrauktas konkrečias taisykles, jas pritaikyti 

prie dabartinės teisinės sistemos ir 

supaprastinti. Tose taisyklėse numatyta, 

kokią informaciją reikia teikti apie tuos 

produktus, viena vertus, kad maisto 

tvarkymo subjektai turėtų galimybę 

naudotis informacija, kurios jiems reikia 

galutiniams produktams ženklinti, 

pavyzdžiui, informacija apie alergenus, 

kita vertus, kad tie produktai nebūtų 

painiojami su panašiais produktais, kurie 

nėra skirti žmonėms vartoti; 

(6) pagal Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamentą (EB) Nr. 1169/20116 plėtojant 

įmonių tarpusavio ryšius turi būti 

suteikiama pakankamai informacijos 

siekiant užtikrinti, kad galutiniam 

vartotojui būtų teikiama informacija apie 

maistą ir ji būtų tiksli. Kadangi produktai, 

kuriems taikoma ši direktyva, nėra skirti 

parduoti galutiniams vartotojams, o įmonės 

juos parduoda tik kitoms įmonėms, 

gaminančioms maisto produktus, reikėtų 

išlaikyti į Direktyvą 83/417/EEB jau 

įtrauktas konkrečias taisykles, jas pritaikyti 

prie dabartinės teisinės sistemos ir 

supaprastinti. Tose taisyklėse numatyta, 

kokią informaciją reikia teikti apie tuos 

produktus, viena vertus, kad maisto 

tvarkymo subjektai turėtų galimybę 

naudotis informacija, kurios jiems reikia 

galutiniams produktams ženklinti, 

pavyzdžiui, informacija apie alergenus, 

kita vertus, kad tie produktai nebūtų 
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painiojami su panašiais produktais, kurie 

nėra skirti ar tinkami žmonėms vartoti; 

____________________ ____________________ 

6 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento 

ir Tarybos direktyva 2000/13/EB dėl 

valstybių narių įstatymų, 

reglamentuojančių maisto produktų 

ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, 

derinimo (OL L 109, 2000 5 6, p. 29). 

6 2011 m. spalio 25 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas 

Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 

maistą teikimo vartotojams (OL L 304, 

2011 11 22, p. 18). 

Pagrindimas 

2014 m. gruodžio 14 d. Direktyva 2000/13/EB buvo panaikinta Reglamentu (ES) Nr. 

1169/2011 dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams, tai turėtų tinkamai atsispindėti 

šioje konstatuojamoje dalyje. Šiame pasiūlyme kalbama apie produktus (kazeinus ir 

kazeinatus), kurių nenumatyta parduoti galutiniam vartotojui, o tik iš verslo įmonių verslo 

įmonėms maisto produktams gaminti, vis dėlto svarbu, kad maisto tvarkymo subjektai turėtų 

galimybę naudotis informacija, kurios jiems reikia galutiniams produktams ženklinti, ypač 

informacija apie alergenus. 

 

 

Pakeitimas 2 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

7 konstatuojamoji dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 1333/20087 pateikta 

pagalbinių perdirbimo medžiagų, kurios 

Direktyvoje 83/417/EEB vadinamos 

technologiniais priedais, apibrėžtis. Todėl 

šioje direktyvoje vietoj termino 

„technologiniai priedai“ turėtų būti 

vartojamas terminas „pagalbinės 

perdirbimo medžiagos“. 

(7) Europos Parlamento ir Tarybos 

reglamente (EB) Nr. 1333/20087 pateikta 

pagalbinių perdirbimo medžiagų, kurios 

Direktyvoje 83/417/EEB vadinamos 

technologiniais priedais, apibrėžtis. Todėl 

šioje direktyvoje vietoj terminų „maisto 

priedai“ ir „technologiniai priedai“ turėtų 

būti vartojamas terminas „pagalbinės 

perdirbimo medžiagos“ vadovaujantis 

Maisto kodekso standartu, skirtu 

valgomojo kazeino produktams. 

__________________ __________________ 

7 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų 

(OL L 354, 2008 12 31, p. 16). 

7 2008 m. gruodžio 16 d. Europos 

Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 

Nr. 1333/2008 dėl maisto priedų 

(OL L 354, 2008 12 31, p. 16). 
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Pagrindimas 

Tarptautiniame standarte (Maisto kodekse) „technologiniai priedai“ priskiriami pagalbinėms 

perdirbimo medžiagoms (rūgštims) arba priedams (šarmams). Siekiant užtikrinti nuoseklumą 

tarptautiniu lygmeniu reikėtų laikytis Kodekso. 

 

 

 

Pakeitimas 3 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

2 straipsnio a punkto įžanginė dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

a) kazeinai – vandenyje netirpi išplauta ir 

išdžiovinta pagrindinė pieno baltymų 

sudedamoji dalis, nusodinimo būdu 

gaunama iš nugriebto pieno: 

a) kazeinai – vandenyje netirpi išplauta ir 

išdžiovinta pagrindinė pieno baltymų 

sudedamoji dalis, nusodinimo būdu 

gaunama iš nugriebto pieno ir (arba) kitų 

iš pieno gautų produktų: 

Pagrindimas 

Techninio pobūdžio pakeitimas, kuriuo teisės aktas bus suderintas su valgomojo kazeino 

produktams skirtu Kodekso standartu N290 vartojant tas pačias apibrėžtis (FAO ir PSO 

apibrėžti tarptautiniai maisto standartai). 

Pakeitimas 4 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

8 straipsnio 2 dalis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

neribotam laikotarpiui nuo (...). (Leidinių 

biuras turi įrašyti šio teisės akto 

įsigaliojimo datą.) 

2. 7 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti 

deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami 

penkerių metų laikotarpiui nuo ...+. Likus 

ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki 

penkerių metų laikotarpio pabaigos 

Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. 

Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios 

pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus 

atvejus, kai Europos Parlamentas arba 

Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio 

pratęsimo likus ne mažiau kaip trims 

mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio 

pabaigos. 



 

 

 PE568.447/ 4 

 LT 

 ____________________ 

 + OL: prašom įrašyti šios direktyvos 

įsigaliojimo datą.  

Pagrindimas 

Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus siekiant pritaikyti Priedus atsižvelgiant į atitinkamus 

tarptautinius standartus pokyčius arba technikos pažangą neturėtų būti suteikiami Komisijai 

neribotam laikotarpiui, bet penkerių metų laikotarpiui. Likus ne mažiau kaip devyniems 

mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi 

deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą, kad teisėkūros institucijos galėtų priimti sprendimą dėl 

įgaliojimų pratęsimo.  

 

Pakeitimas 5 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

9 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 

įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 

direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 

nuo 2015 m. kovo 31 d. 

1. Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų 

įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini, kad šios 

direktyvos būtų laikomasi ne vėliau kaip 

[...+]. 

Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 

teisės aktų nuostatų tekstą. 

Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų 

teisės aktų nuostatų tekstą. 

 ____________________ 

 + OL: prašome įrašyti datą – šeši mėnesiai 

nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos. 

Pagrindimas 

Siūloma nustatyti ambicingą, bet realistinę šios direktyvos įgyvendinimo datą valstybėse 

narėse. 

 

Pakeitimas 6 

Pasiūlymas dėl direktyvos 

II priedo a punkto 2 papunktis 

 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas 

2. Mažiausiasis pieno baltymo kazeino 

kiekis, apskaičiuotas pagal sausąją 

medžiagą 88 % masės 

2. Mažiausiasis absoliutus pieno baltymo 

kazeino kiekis, apskaičiuotas pagal 

absoliučiąją 88 % masės vertę 
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Pagrindimas 

Yra bendrai sutarta, kad tiek Direktyvoje 83/417/EEB, tiek Maisto kodekse parodytas 

žemesnis pieno baltymo kiekis kazeinato produktuose. Apskaičiuojant pieno baltymo turinį 

remiantis absoliučia produkto mase (o ne pagal sausąją medžiagą), padidinamas produkto 

grynumas baltymų kiekio atžvilgiu.  

 


