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PR_COD_1amCom

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. 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 pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu.
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiama
Tarybos direktyva 2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam tikrų 
panašių produktų
(COM(2010)0490 – C7-0278/2010 – 2010/0254(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2010)0490),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 43 
straipsnio 2 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0278/2010),

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

– atsižvelgdamas į 2011 m. sausio 20 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę1,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
į Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonę (A7-0000/2011),

1. priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

                                               
1 OL C 84, 2011 3 17, p. 45.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Siekiant palengvinti vaisių sulčių ir tam 
tikrų panašių produktų laisvą judėjimą 
Europos Sąjungoje, 2001 m. gruodžio 20 d.
Tarybos direktyvoje 2001/112/EB dėl 
žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam 
tikrų panašių produktų nustatytos 
specialios nuostatos dėl atitinkamų 
produktų gamybos, sudėties ir ženklinimo.
Tos taisyklės turėtų būti keičiamos 
atsižvelgiant į technikos pažangą ir į 
atitinkamų tarptautinių standartų 
pakeitimus, visų pirma į 2005 m. liepos 4–
9 d. vykusiame 28-ajame Codex 
Alimentarius komisijos posėdyje priimtą 
Kodekso standartą vaisių sultims ir 
nektarams (Codex Stan 247-2005) ir į 
Europos vaisių sulčių asociacijos (EVSA, 
angl. AIJN) praktikos kodeksą.

(1) Siekiant suteikti vartotojams kuo 
daugiau informacijos ir taip apginti jų 
interesus ir palengvinti vaisių sulčių ir tam 
tikrų panašių produktų laisvą judėjimą 
Europos Sąjungoje, 2001 m. gruodžio 20 d.
Tarybos direktyvoje 2001/112/EB dėl 
žmonių maistui skirtų vaisių sulčių ir tam 
tikrų panašių produktų1 nustatytos 
specialios nuostatos dėl atitinkamų 
produktų gamybos, sudėties ir ženklinimo.
Reikėtų paaiškinti sąvokas ir nustatyti 
aiškiai atskirtas kategorijas, kad tos 
taisyklės būtų keičiamos atsižvelgiant į 
technikos pažangą ir į atitinkamų 
tarptautinių standartų pakeitimus, visų 
pirma į 2005 m. liepos 4–9 d. vykusiame 
28-ajame Codex Alimentarius komisijos 
posėdyje priimtą Kodekso standartą vaisių 
sultims ir nektarams (Codex Stan 247-
2005) ir į Europos vaisių sulčių asociacijos 
(EVSA, angl. AIJN) praktikos kodeksą.
1 OL L 10, 2002 1 12, p. 58.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas pritaria Komisijos siūlomam teisiniam pagrindui (43 straipsnis) ir pabrėžia 
atsakingo Parlamento komiteto vaidmenį užtikrinant sulčių ir panašių produktų maisto saugą 
ir kokybę, kurių ženklinimas turėtų būti persvarstytas, kad būtų paaiškinti visi aspektai, kurie 
vartotojams gali būti painūs.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Kad būtų išvengta konkurencijos 
iškreipimų, taisyklės, nustatytos 
priderinant direktyvą prie kodekso, turėtų 
būti vienodai taikomos visiems 
produktams, kuriais prekiaujama ES, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie pagaminti ES, 
ar importuoti iš trečiųjų šalių.

Or. es

Pagrindimas

La Unión Europea debe garantizar que las normas que impone a sus zumos y productos 
similares se cumplen en todos los productos importados, de modo que los mismos estándares 
de calidad y seguridad alimentaria sean comunes para todos los productos que circulan en el 
mercado europeo. Por otro lado, el ponente se muestra convencido de que optar por el 
producto de proximidad siempre es más beneficioso en términos ambientales y de 
sostenibilidad socioeconómica, a la vez que estimula a los fabricantes de países terceros a 
involucrarse en la fabricación de productos de mayor calidad y más sostenibles.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Gali būti leidžiama naudoti nustatytą 
technologinę praktiką, kuri padeda 
pagerinti specifines produkto ypatybes, 
pvz., spalvą ar rūgštumą, tik tuo atveju, 
kai nepakeičiamos produkto fizinės, 
cheminės, juslinės ir maistinės savybės.

Or. es 

Pagrindimas

Technologijų pažanga sudaro sąlygas gamintojams naudoti naują praktiką. Gali būti 
leidžiama naudoti tokią praktiką, jei ji padeda pagerinti produktą ir jei nereikia jos paminėti 
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etiketėje, nes produktas ženkliai nepakinta.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas 
Direktyva 2001/112/EB 
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nektarai ir specifiniai III priede nurodyti 
produktai gali būti saldinami pridedant 
cukraus arba medaus. Prekinis 
pavadinimas papildomas žodžiu 
„pasaldinta“ arba „pridėta cukraus“ ir po 
šių žodžių turi būti nurodytas maksimalus 
pridedamo cukraus kiekis, apskaičiuotas 
sausosiomis medžiagomis ir išreikštas 
gramais viename litre.“

4. Nektarai ir specifiniai III priede nurodyti 
produktai gali būti saldinami pridedant 
cukraus, medaus arba saldiklių. Tokiu 
atveju minėti priedai turi būti įtraukti į 
sudedamųjų dalių sąrašą taip, kaip 
nurodyta galiojančiuose teisės aktuose, ir 
turi būti nurodytas maksimalus pridedamo 
cukraus kiekis, apskaičiuotas sausosiomis 
medžiagomis ir išreikštas gramais viename 
litre.“

Jei dedama medaus ir tas medus nėra 
natūralus, taip pat turi būti nurodyta visa 
jo sudėtis ir (arba) jame esantis gliukozės 
kiekis.

Or. es

Pagrindimas
Turėtų būti leidžiama sulčių (I priedo 1 kategorijos) etiketėse savanoriškai pateikti nuorodą 
„be cukraus“, o privalomas reikalavimas kategorijos „nektarai“ produktų etiketėse nurodyti 
„pridėta cukraus“ panaikintas. Teisės aktuose nustatyta, kad sudedamųjų dalių sąraše 
privaloma nurodyti cukrus. Be to, pats „nektaro“ apibrėžimas rodo, kad į jį dedama cukraus. 
Nustatyti privalomą reikalavimą nurodyti „pridėta cukraus“ reikštų etiketėje nurodyti tris 
kartus tą patį. Kitiems gėrimams, kuriuose daug cukrų, pvz., gazuotiems gėrimams, netaikomi 
tokie specialūs reikalavimai šiuo požiūriu.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 punktas
Direktyva 2001/112/EB 
3 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant padėti vartotojui atskirti sultis 
nuo nektaro, kalbant apie sudėtyje esantį 
cukrų, vaisių sulčių, kurios priskiriamos I 
priedo 1 kategorijai, etiketėse leidžiama 
nurodyti „be cukraus“.

Or. es

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad yra vartotojų grupių, kurios turi ypatingų poreikių, (diabetikai, vaikai 
ir asmenys, turintys sveikatos problemų dėl antsvorio, etc.) ir kad vartotojai iki šiol aiškiai 
neskiria „vaisių sulčių“ nuo „vaisių nektaro“, kalbant apie jų sudėtyje esantį cukrų, reikėtų 
leisti taikyti išimtį, susijusią su pakeitime nurodytų kategorijų sultimis. Minėta nuostata 
galėtų būti laikino pobūdžio.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 2 a punktas (naujas)
Direktyva 2001/112/EB 
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Įterpiamas 6a straipsnis:

6 a straipsnis
Informacinės kampanijos

Komisija ir valstybės narės visuotiniu 
lygiu ir pardavimo vietose vykdo 
informacines kampanijas, kad vartotojai 
būtų informuoti apie įvairias šia direktyva 
nustatytas sulčių ir panašių produktų 
kategorijas.

Or. es
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu sunku atskirti, pavyzdžiui, sultis ir nektarus, būtina dėti 
pastangas ir užtikrinti, kad kodekse nustatytos kategorijos, perimtos šioje direktyvoje, būtų 
vartotojams aiškiai suprantamos.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 3 punktas
Direktyva 2001/112/EB 
7 straipsnio pirmoji pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekdama suderinti šią direktyvą su 
technikos pažanga ir atsižvelgti į 
atitinkamų tarptautinių standartų 
pakeitimus, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali keisti priedus, išskyrus I priedo I 
dalį ir II priedą.

Siekdama suderinti šią direktyvą su 
technikos pažanga ir atsižvelgti į 
atitinkamų tarptautinių standartų 
pakeitimus, Komisija deleguotais teisės 
aktais gali keisti priedus, išskyrus I priedo I 
dalį, I priedo II dalies 2 punktą 
(leidžiamos sudedamosios dalys) ir II 
priedą.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas mano, kad, atsižvelgiant į esamus nuomonių tokiais klausimais, kaip, pvz., 
aromatai, skirtumus, sprendimai dėl leidžiamų sudedamųjų dalių sąrašo papildymo neturėtų 
būti priimami deleguotaisiais aktais.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 4 punktas
Direktyva 2001/112/EB 
7 a straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Įgaliojimai priimti šioje direktyvoje 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami neribotam laikui.

1. Įgaliojimai priimti šioje direktyvoje 
nurodytus deleguotus teisės aktus 
Komisijai suteikiami penkerių metų 
laikotarpiui pradedant nuo direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę paskutinės 
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dienos. Jei nėra priežasties ar aiškaus 
prašymo persvarstyti tam tikrus šios 
direktyvos aspektus, šis laikotarpis 
automatiškai pratęsiamas.

Or. es

Pagrindimas

Jie nėra esminių pasikeitimų, dėl kurių pagrįstai reikėtų persvarstyti direktyvą, Komisija gali 
naudotis vadinamąja automatinio pratęsimo tvarka. 

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės ne vėliau kaip per 18 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos priima įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą 
bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikties 
lentelę.

1. Valstybės narės ne vėliau kaip per 18 
mėnesių nuo šios direktyvos įsigaliojimo 
dienos priima įstatymus ir kitus teisės 
aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios 
direktyvos.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėjas pritaria Europos parlamento daugumos nuomonei, kuria pritariama atitikties 
lentelių teikimui, ir pabrėžia, kad jos labai vertingos kaip pagrindinė priemonė, padedanti 
rengti geresnius teisės aktus Bendrijos teisės perkėlimo laikotarpiu. Vis dėlto šiuo atveju,
atsižvelgiant į su šia konkrečia direktyva susijusius pasikeitimus, pranešėjas nemano esant 
reikalinga reikalauti iš valstybių narių, kad jos privalomai pateiktų atitikties lenteles, ir 
mano, kad toks įpareigojimas užkrautų papildomą nereikalingą administracinę naštą.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
2 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a straipsnis
Pereinamasis laikotarpis

Kad būtų galima parduoti rinkoje turimas 
atsargas ir duoti laiko prisitaikyti prie 
naujo teisės akto, nustatomas 
pereinamasis laikotarpis, kuris trunka 18 
mėnesių pradedant nuo direktyvos 
perkėlimo į nacionalinę teisę termino 
paskutinės dienos.

Or. es

Pagrindimas

Prie perkėlimo laikotarpio pridėjus 18 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, iš viso susidaro treji 
metai, per kuriuos Europos pramonė ir trečiųjų šalių gamintojai galės prisitaikyti prie naujo 
teisės akto.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo I dalies 5 punkto antroji pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei vaisių nektarai gaminami be cukraus 
arba sumažintos energetinės vertės, 
remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1333/2008 
cukrūs gali būti visiškai arba iš dalies 
pakeičiami saldikliais

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. es

Pagrindimas

Lingvistinis pakeitimas tekste ispanų kalba suderinant su Reglamentu 1924/2006 dėl teiginių 
apie maistingumą.
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Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo II dalies 2 punkto šeštoji a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– į apelsinų sultis galima pridėti 
mandarininio citrinmedžio (Citrus 
reticulata) ir jo hibridų vaisių sulčių, su 
sąlyga, kad pastarųjų koncentrato kiekis 
neviršys 10 % viso apelsinų sulčių 
koncentrato kiekio. 

Or. es

Pagrindimas

Kodekse numatyta ši galimybė skyriuje, kurio antraštė „kitos leidžiamos sudedamosios 
dalys“; be to tai dažnai praktikuoja Brazilijos ir JAV gamintojai. Nesuteikti tokios galimybės 
Europos gamintojams reiškia pastatyti juos į nepalankią padėtį palyginti su tarptautiniais jų 
konkurentais.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
I priedo II dalies 3a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Transportavimas ir saugojimas

Vaisių sultys, priskiriamos I priedo I 
dalies 1 punkto a papunktyje apibrėžtai 
kategorijai ir kurios turi būti šaldomos 
pakavimo – pardavimo laikotarpiu, kad 
būtų išsaugotos jų juslinės savybės, 
parduodamos tik atšaldytos.

Or. es

Pagrindimas

Ši nuostata reikalinga siekiant išvengti painiavos dėl sulčių, kurios priskiriamos tai pačiai 
teisinei kategorijai, tačiau parduodamos skirtingais būdais.
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedo 1 punkto pirmoji pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaisius turi būti sveikas, tinkamai 
prinokęs ir šviežias arba konservuotas 
naudojant fizines priemones ar 
apdorojimo būdus pagal taikomas 
Europos Sąjungos nuostatas.

Or. es

Pagrindimas

Ši pastraipa buvo įtraukta į 2 punktą, susijusį su vaisių tyrėmis, tačiau būtų teisingiau ją 
įterpti į 1 punktą, susijusį su bendru vaisių apibrėžimu.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos – iš dalies keičiantis aktas
II priedo 2 punkto antroji pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vaisius turi būti sveikas, tinkamai 
prinokęs ir šviežias arba konservuotas 
naudojant fizines priemones ar 
apdorojimo būdus pagal taikomas 
Europos Sąjungos nuostatas.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nuosekliai pagal ankstesnį pakeitimą, išbraukiama ir perkeliama šio punkto pastraipa. Ši 
pastraipa labiau tinka pirmame punkte, susijusiame su bendru vaisių apibrėžimu.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Vaisių sulčių ir kitų panašių produktų sektorius yra pakankamai svarbi Europos Sąjungos 
pramonės dalis. Vis dėlto, paėmus tik vieną pavyzdį – apelsinų sultis, reikėtų pastebėti, kad 
daugiau kaip 82 % ES suvartojamų sulčių pagamintos daugiausia Brazilijoje ir Jungtinėse 
Valstijose. T.y. ES teritorijoje pagamintos sultys sudaro mažiau kaip 20% ES suvartojamų 
apelsinų sulčių.

Kalbant apie citrusinius vaisius, Europos perdirbimo pramonė, priešingai nei kiti stambieji 
gamintojai pasaulyje, yra papildoma ir nepagrindinė prekybos šviežiais vaisiais sektoriaus 
šaka. Neretai perdirbama tuomet, kai dėl vaisių išvaizdos (dydžio ar trūkumų) jų negalima 
parduoti rinkoje šviežių, tačiau jie puikiai tinka kokybiškoms sultims gaminti. Jungtinėse 
Valstijose ir Brazilijoje atvirkščiai – dauguma rūšių auginama specialiai perdirbimo tikslais.
Nors abu gamybos modeliai galimi, reiktų pastebėti, kad, turint mintyje dideles stambaus  
masto importo sąnaudas aplinkosaugos požiūriu (transporto išmetamus CO2 kiekius), Europos 
nepagrindinė pramonė ne tik sudaro galimybę panaudoti bet kokį perteklinį užaugintą kiekį, 
bet ir galėtų teikti aplinkosauginę naudą užtikrindama, kad visi vaisiai būtų surenkami 
(išvengiant pardavimui netinkamų šviežių vaisių sunaikinimo arba nesurinktų vaisių palikimo 
laukuose, nes dėl to gali itin paplisti kenkėjai); be to, žvelgiant iš socialinės ir ekonominės 
perspektyvos, duotų papildomą naudą darbo vietų ir gerovės kūrimo požiūriu.

Todėl svarbu remti Europos sektorių, suderinant direktyvą su tarptautine teise ir kodeksu ir 
nustatant tokias pačias taisykles, taikomas visiems produktams, kuriais prekiaujama Bendrijos 
teritorijoje. Kaip nurodyta direktyvos konstatuojamosiose dalyse, siekiama padėti sudaryti 
sąlygas laisvam šių produktų judėjimui. Tačiau taip pat siekiama paaiškinti nuostatas dėl 
ženklinimo, produktų klasifikacijos, leidžiamų sudedamųjų dalių ir tam tikrų praktikų 
leistinumo. Siūloma persvarstyta direktyva tai pat bus naudinga importuojamų produktų, 
kuriais jau prekiaujama ES, požiūriu. Dabartinė direktyva suteiks progą trečiųjų šalių 
gamintojams pagerinti produktų kokybę vykdant tvaresnius gamybos procesus. Visiems 
taikomos tokios pačios taisyklės padės išvengti sukčiavimo ir nesąžiningos konkurencijos, 
taip pat jos padės pateikti vartotojams aiškesnę informaciją.

Pagrindinis neginčijamas tiek direktyvos, tiek jos persvarstytos versijos laimėjimas yra tai, 
kad reikalaujama išlaikyti dvigubą žymėjimą, pagal kurį atskiriamos išspaustos vaisių sultys 
nuo vaisių sulčių, pagamintų iš koncentrato, taip pat tai, kad nustatytos kategorijos, apibrėžtos 
I priede. Vis dėlto, pirmieji direktyvos taikymo metai aiškiai parodė, kad praktikoje 
vartotojams sunku aiškiai atskirti skirtingas produktų, kuriems taikoma direktyva, kategorijas.
Ne kartą susitikęs su vartotojų asociacijomis, pranešėjas pastebėjo, kad yra daug painiavos, 
ypač kai kalbama apie skirtumą tarp „sulčių“ ir „nektaro“. Labai svarbu paaiškinti šį skirtumą, 
susijusį su cukraus šiuose produktuose buvimu ar nebuvimu, nes tai ypatingai svarbu 
specialiųjų poreikių turinčių vartotojų grupėms (diabetikams, vaikams, asmenims, turintiems 
antsvorio, ir pan.). Dėl to pranešėjas mano, kad reikėtų ir toliau leisti naudoti nuorodą „be 
cukraus“, kalbant apie 1 kategorijos vaisių sultis. Kalbant apie „nektarą“, pranešėjas mano, 
kad nereikia kitokio privalomo reikalavimo nurodyti, kad sudėtyje yra cukraus, nei tas, kuris 
nustatytas dabartiniuose teisės aktuose dėl sudedamųjų dalių sąrašo.

Svarbu, kad šios priemonės būtų taikomos kartu su tikslingomis informacinėmis 
kampanijomis, kad būtų išaiškinta minėta aktuali painiava. Vartotojai turi teisę tiksliai žinoti, 
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kokio tipo produktą jie perka.

Kita pagrindinė persvarstytos direktyvos ypatybė yra ta, kad direktyva labiau suderinama su 
Maisto kodekso nuostatomis. Vis dėlto atrodo, kad Komisija norėtų įtraukti tam tikrus 
kodekso aspektus, o kitus palikti nuošalyje, nors jie iš tiesų įtraukti į tarptautinę teisę.
Pranešėjas pritaria tam, kad visoms vaisių sultims ir susijusiems produktams, kuriais 
prekiaujama ES, būtų taikomas tas pats teisės aktas, ir atkreipia ypatingą dėmesį į nežalingą 
praktiką, pvz., mandarinų sulčių pridėjimą į apelsinų sultis, nes tai ne tik sustiprina spalvą ir 
kvapą, bet ir kai kuriais atvejais atitinka tam tikrų vartotojų kategorijų poreikius. Kaip rodo 
tyrimas „Mandarinų sultys gerina vaikų, kurių kraujyje pernelyg daug cholesterolio, 
antioksidantų rodiklius“, mandarinų sultys gali duoti naudingų rezultatų mažinant 
cholesterolio lygį vaikų kraujyje.

Todėl nėra pagrindo neleisti Europos gamintojams naudoti procesų, kurių metu pridedama 
mandarino sulčių, kai tokie procesai ir toliau naudojami gaminant produktus Brazilijoje ir 
Jungtinėse Valstijose.

Kalbant apie prieštaringai vertinamą „aromatų regeneravimą“ ir atsižvelgiant į visas 
atitinkamas technines problemas, pranešėją tenkina Komisijos pasiūlymas, kad tai turėtų likti 
pasirenkama, taikant nuostatą, kad regeneruojamas aromatas bet kokiu atveju galėtų būti iš 
„tos pačios rūšies vaisiaus“, o ne „tokio paties vaisiaus“.

Nors jų ir nedaug, Komisijos pasiūlyti pakeitimai sąlygoja pramonei labai svarbų kokybinį 
pokytį. Todėl reikia užtikrinti pakankamą pereinamąjį laikotarpį, kuris galėtų trukti iki 18 
mėnesių. Tai, pridėjus prie perkėlimo į nacionalinę teisę laikotarpio, sudarytų iš viso trejus 
metus, per kuriuos būtų galima sunaudoti pagal senuosius standartus pagamintas atsargas ir 
pakeisti technologinę praktiką ir įrangą pagal naujus reikalavimus.

Nors pranešėjas sutinka su dauguma Komisijos pasiūlytų persvarstytos direktyvos nuostatų, 
jam kyla abejonių dėl institucijos vaidmens ateityje, konkrečiai – dėl deleguotųjų aktų. Šiuo 
klausimu atrodo būtų tikslinga pakeisti 7a straipsnio 1 dalį, kad Komisijos įgaliojimai priimti 
deleguotuosius aktus būtų apriboti, nustatant penkerių metų laikotarpį vietoj įgaliojimų 
„neribotam laikui“. Pranešėjas taip pat pasiūlė galimybę pratęsti įgaliojimus automatiškai, jei 
po penkerių metų nėra jokių esminių pasikeitimų, dėl kurių būtų pagrįsta persvarstyti 
taisykles.

Kalbant apie Komisijos vaidmenį, pranešėjas abejoja, ar tinkama leisti vykdyti leidžiamų 
sudedamųjų dalių (I priedo 2.2 punktas) peržiūrą pagal deleguotųjų aktų procedūrą, nes iki 
šiol Tarybos darbo grupėse dėl šio punkto yra kilę daugiausia nesutarimų.

Galiausiai, rengiant šį pranešimą nustatyta daug problemų, susijusių su tam tikrais sulčių, 
pagamintų tam tikrose šalyse, tipais, taip pat sunkumų, kuriuos kelia naudojami įvairių vaisių, 
produktų ir sudedamųjų dalių pavadinimai įvairiomis Bendrijos kalbomis. Šiame pranešime 
nacionalinės delegacijos raginamos pateikti pataisymų, kuriuos jos mano esant reikalingais, 
siekiant, kad būsimas teisės aktas būtų kuo veiksmingesnis.

Europos Sąjungoje gaminamos aukštos kokybės vaisių sultys, kurios padeda laikytis sveikos 
ir subalansuotos mitybos. Jos gaminamos laikantis tvarumo standartų, kuriuos propaguoja 
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mūsų įstatymai. Todėl būtų sąžininga, jei mes užtikrintume, kad tokios pačios kokybės 
standartai būtų taikomi visiems produktams, kuriais prekiaujama ES. Nekvestionuojant nė 
vienos importo politikos formos, šiame pranešime stengiamasi propaguoti vietos produktus, 
kurių nereikia transportuoti dideliais atstumais, dėl to išmetant didelius CO2  kiekius, kurie 
gaminami laikantis socialinių ir darbo sąlygų, laikomų priimtinomis pagal Bendrijos teisę, ir 
ES nustatytų maisto saugos principų. Kalbama ne apie Europos protekcionizmo priemones, o 
apie nuolatinį visų mūsų ekonomikos sektorių tvarumo siekį. Bendroji produkto kokybė taip 
pat vertinama atsižvelgiant į produkto etinius, ekologinius ir socialinius kokybinius aspektus.


