
AM\889163LT.doc PE480.536v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

2011/0156(COD)

18.1.2012

PAKEITIMAI
7 - 94

Nuomonės projektas
Hannu Takkula
(PE475.941v01-00)

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kūdikiams 
bei mažiems vaikams skirtų ir specialios medicininės paskirties maisto 
produktų

Pasiūlymas dėl reglamento
(COM(2011)0353 – C7-0169/2011 – 2011/0156(COD))



PE480.536v01-00 2/58 AM\889163LT.doc

LT

AM_Com_LegOpinion



AM\889163LT.doc 3/58 PE480.536v01-00

LT

Pakeitimas 7
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios 
medicininės paskirties maisto produktų
(pateiktas Komisijos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį)
(Tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento dėl kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų, specialios 
medicininės paskirties ir kitų specialios 
paskirties maisto produktų (pateiktas 
Komisijos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnį)(Tekstas 
svarbus EEE)

Or. fr

Pakeitimas 8
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Tiziano Motti, Lara Comi, Andrea 
Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
Antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios 
medicininės paskirties maisto produktų
(pateiktas Komisijos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį)
(Tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas dėl EUROPOS 
PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTO dėl kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios 
medicininės paskirties maisto produktų ir 
maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms (pateiktas 
Komisijos pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 114 straipsnį) (Tekstas 
svarbus EEE)

Or. en

Pakeitimas 9
Michèle Rivasi
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Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas – esminis vidaus
rinkos elementas, svarbus gyventojų
sveikatai bei gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams.

(2) Maisto produktų saugumas yra esminė 
sąlyga jų laisvam judėjimu vidaus rinkoje 
siekiant užtikrinti gyventojų sveikatą ir 
gerovę.

Or. fr

Pakeitimas 10
Bendt Bendtsen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 
gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams.

(2) Laisvas saugių ir visaverčių maisto 
produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 
gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams, taip pat 
duodantis naudos Europos 
konkurencingumui, nes Europos 
bendrovėms suteikia didesnę vidaus rinką.

Or. en

Pakeitimas 11
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) Šiuo reglamentu siekiama užtikrinti 
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rinkai pateiktų produktų, skirtų 
pažeidžiamiems gyventojams, pvz., 
kūdikiams, mažiems vaikams ir 
asmenims, kenčiantiems nuo specifinių
ligų, maisto saugą, todėl siekiant 
užtikrinti aukštą šių asmenų sveikatos 
apsaugos lygį būtina neleisti, kad šių 
produktų ar jų pakuotės sudėtyje būtų tam 
tikras potencialiai pavojingų ar 
pavojingomis pripažintų medžiagų 
skaičius.

Or. fr

Pakeitimas 12
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms.
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Kaip 
išaiškėjo iš 2000 m. birželio 22 dienos 
Komisijos Maisto produktų mokslinio 
komiteto ataskaitos, dėl maisto produktų, 
skirtų intensyvų fizinį krūvį patiriantiems 
žmonėms, nebuvo galimybių sėkmingai 
susitarti, kad būtų parengtos specialios 
nuostatos, nes labai skyrėsi valstybių narių 
ir suinteresuotųjų šalių nuomonės dėl 
specialių teisės aktų taikymo srities, dėl 
maisto produktų pakategorių, kurios turėtų 
būti įtrauktos, dėl sudėties reikalavimų 
nustatymo kriterijų ir galimo poveikio 
produktų kūrimo inovacijoms. Būtina 
toliau tęsti darbą ir tinkama prašyti, kad
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Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

Europos Komisija parengtų ataskaitą dėl 
„maisto produktų, skirtų intensyvų fizinį 
krūvį patiriantiems žmonėms“, siekiant 
sukurti nuoseklią ir veiksmingą strategiją 
dėl vartotojų apsaugos, šio sektoriaus 
pramonės ir vidaus rinkos veikimo.
Remdamasi šios ataskaitos išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, 
skirtų tam tikriems sektoriams.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisija turės pateikti ataskaitą dėl to, ar reikia suderinti nuostatas dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms, sudėties ir žymėjimo 
atsižvelgiant į vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos veikimo reikalavimus.

Pakeitimas 13
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
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reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Siekiant gero vidaus rinkos veikimo, ši 
maisto produktų kategorija turi būti 
reguliuojama pagal reglamentą 
1924/2006 ir atitikti jame numatytus 
reikalavimus. Dėl specialių nuostatų, 
susijusių su nuo angliavandenių apykaitos 
sutrikimų kenčiantiems žmonėms 
(sergantiems diabetu) skirtais maisto 
produktais, Komisijos ataskaitoje padaryta 
išvada, kad nėra pakankamo mokslinio 
pagrindo specialiems sudėties 
reikalavimams nustatyti.

Or. pt

Pagrindimas

Reguliavimo sistema, pritaikyta maisto produktams, skirtiems sportininkams, gali padidinti 
teisinį tikrumą ir užkirsti kelią nacionalinių standartų, kurie gali sutrikdyti sklandų vidaus 
rinkos veikimą, plitimui.

Pakeitimas 14
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Todėl specialios paskirties maisto 
produktų sąvoka turėtų būti panaikinta, o
Direktyva 2009/39/EB turėtų būti pakeista 
šiuo teisės aktu. Siekiant supaprastinti 
teisės akto taikymą ir užtikrinti 
nuoseklumą visose valstybėse narėse, šis 
teisės aktas turėtų būti priimtas reglamento 
forma.

(13) Todėl Direktyva 2009/39/EB turėtų 
būti pakeista šiuo teisės aktu. Siekiant 
supaprastinti teisės akto taikymą ir 
užtikrinti nuoseklumą visose valstybėse 
narėse, šis teisės aktas turėtų būti priimtas 
reglamento forma.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl mokslo pažangos gali būti, kad ateityje gali prireikti nustatyti naujas maisto produktų, 
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skirtų specialių kategorijų vartotojams, kategorijas.

Pakeitimas 15
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai.
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, mažiems vaikams skirti 
iš pieno pagaminti gėrimai, taip pat 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktai. Remiantis patirtimi, Komisijos 
direktyvos 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvos 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvos 1999/21/EB nuostatomis 
pakankamai gerai užtikrinamas laisvas 
tokių maisto produktų judėjimas ir aukštas 
visuomenės sveikatos apsaugos lygis.
Todėl yra tikslinga, kad šiame reglamente 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams ir 
mažiems vaikams skirtų maisto produktų,
mažiems vaikams skirtų iš pieno 
pagamintų gėrimų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimams, atsižvelgiant į 
Komisijos direktyvą 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvą 2006/125/EB ir 
Komisijos direktyvą 1999/21/EB. Be to, 
specialios paskirties maisto produktų 
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sąvoka turi būti išsaugota ir griežtai 
apribota produktams, dėl kurių turima 
įrodymų, kad jie turi ypatingų savybių 
patenkinti ypatingus pažeidžiamų 
gyventojų grupių mitybos poreikius, ir 
kurie be šių įrodymų negalėtų būti 
pateikti rinkai pagal esamus Europos 
teisės aktus.

Or. fr

Pagrindimas

Mažiems nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaikams skirti pagerinto pieno produktai yra specialiai 
sukurti tam, kad patenkinti šių vaikų mitybos poreikius ir turi atitikti labai griežtas maisto 
saugos sąlygas, visų pirma susijusias su pesticidų likučių kiekiu. Būtina, kad nuo 1 iki 3 metų 
amžiaus vaikams būtų suteiktas šiuo metu nustatytas kūdikiams skirto maisto saugumo lygis.

Pakeitimas 16
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai.
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, mažiems vaikams skirti 
pieno gėrimai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai.
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB, Komisijos direktyvos 
1999/21/EB, Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 41/2009 ir Komisijos direktyvos
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apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

96/8/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, mažiems vaikams skirtų pieno 
gėrimų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB, Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB, Komisijos direktyvą 
96/8/EB ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009. Be to, specialiai mitybai 
skirtų maisto produktų sąvoka turėtų būti 
vartojama išskirtinai siekiant apibrėžti 
produktus, pasižyminčius unikaliomis 
savybėmis tenkinti konkrečius 
pažeidžiamų gyventojų grupių mitybos 
poreikius. Priešingu atveju, vadovaujantis 
galiojančiais Sąjungos aktais, jų nebūtų 
galima tiekti rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina vėl pradėti vartoti specialiai mitybai skirtų maisto produktų sąvoką. Taip bus galima 
nustatyti mažų vaikų apsaugos kriterijus numatant konkrečiai amžiaus grupei taikomus 
mitybos ir maisto saugos standartus, pvz., neleidžiant pridėti maistinių medžiagų, 
mikrobiologiškai pavojingų medžiagų ir teršalų. Neįtraukus šių produktų jie bus 
reglamentuojami kaip įprasti maisto produktai ir jiems bus taikomi suaugusiųjų maisto 
produktams nustatyti maistingumo ir grynumo kriterijai, kurie ne visada tinka 12–36 mėn. 
amžiaus vaikų maistui.

Pakeitimas 17
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai.
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai, taip pat maisto 
produktai glitimo netoleruojantiems 
žmonėms. Remiantis patirtimi, Komisijos 
direktyvos 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvos 2006/125/EB, Komisijos 
direktyvos 1999/21/EB ir Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 41/2009 nuostatomis 
pakankamai gerai užtikrinamas laisvas 
tokių maisto produktų judėjimas ir aukštas 
visuomenės sveikatos apsaugos lygis.
Todėl yra tikslinga, kad šiame reglamente 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams ir 
mažiems vaikams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties produktų
ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimams, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009.

Or. en

Pakeitimas 18
Henri Weber
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai.
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai, taip pat 
glitimo netoleruojantiems asmenims skirti 
maisto produktai. Remiantis patirtimi, 
Komisijos direktyvos 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvos 2006/125/EB,
Komisijos direktyvos 1999/21/EB ir 
Komisijos reglamento (EB) Nr. 41/2009
nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų, taip pat maisto produktų, skirtų 
glitimo netoleruojantiems asmenims, 
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB, Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB ir Komisijos 
reglamentą (EB) Nr. 41/2009.

Or. fr
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Pakeitimas 19
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB,
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB ir 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 41/2009
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų, skirtų
glitimo netoleruojantiems asmenims, 
apibrėžtys turėtų būti reguliariai keičiamos 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. fr

Pakeitimas 20
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB,
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB ir 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 41/2009
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
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specialios medicininės paskirties maisto
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtys 
turėtų būti reguliariai keičiamos 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. en

Pakeitimas 21
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Atsižvelgiant į gyventojų kategorijų, 
kurioms taikomas šis reglamentas, 
pažeidžiamumą, labai svarbu, į jiems 
skirto maisto sudėtį nebūtų įtrauktas tam 
tikras skaičius kenksmingomis pripažintų 
medžiagų. Taikant atsargumo principą, 
tai galioja ir medžiagoms, dėl kurių kyla 
rizika, tačiau dėl jų moksliniu požiūriu 
lieka abejonių. Turi būti sudarytas ir 
atnaujinamas medžiagų, kurias griežtai 
draudžiama naudoti maisto, kuriam 
taikomas šis reglamentas, gamyboje, 
sąrašas.

Or. fr

Pakeitimas 22
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 b konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17b) Maisto, kuriam taikomas šis 
reglamentas, gamyboje draudžiama 
naudoti pesticidus, genetiškai 
modifikuotus organizmus ir palmių aliejų. 
Be to, maisto, kuriam taikomas šis 
reglamentas, gamyboje draudžiama 
naudoti nanomedžiagas.

Or. fr

Pagrindimas

Neturi būti pamirštama, kad maistas, kuriam taikomas šis reglamentas, yra skirtas 
pažeidžiamiems gyventojams, pvz., kūdikiams, mažiems vaikams ir ligoniams, todėl turi būti 
užtikrintas aukštas sveikatos apsaugos lygis, uždraudžiant kenksmingas ar potencialiai 
kenksmingas medžiagas.

Pakeitimas 23
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17c) Maisto produktų, kuriems taikomas 
šis reglamentas, pakuote taip pat turi būti 
užtikrinamas aukštas vartotojų sveikatos 
apsaugos lygis ir jos sudėtyje negali būti 
endokrininę sistemą ardančių medžiagų, 
pvz., A bisfenolis, ar kitų sudėtinių 
medžiagų, galinčių kelti pavojų sveikatai.

Or. fr

Pakeitimas 24
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
17 d konstatuojamoji dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17d) Europos maisto saugos tarnyba turi 
nuolatos atlikti vertinimą dėl uždraustų 
medžiagų sąrašo atnaujinimo ir 
kompetentingos nacionalinės institucijos, 
remdamosi naujais duomenimis ir mokslo 
ir reglamentavimo pažanga Sąjungos 
valstybėse narėse ar tarptautiniu 
lygmeniu.

Or. fr

Pakeitimas 25
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
18 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18a) Komisija turėtų sugriežtinti 
kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų 
maisto produktų reklamos, tiesioginės 
rinkodaros ir pardavimo skatinimo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 26
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 



AM\889163LT.doc 17/58 PE480.536v01-00

LT

paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą, visų pirma, rizikos 
vertinimo srityje, ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. fr

Pakeitimas 27
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 



PE480.536v01-00 18/58 AM\889163LT.doc

LT

maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, mažiems vaikams skirtų 
iš pieno pagamintų gėrimų, specialios 
medicininės paskirties produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimų 
nustatymo kriterijai, atsižvelgiant į 
Komisijos direktyvą 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvą 2006/125/EB ir 
Komisijos direktyvą 1999/21/EB. Siekiant 
pritaikyti šiame reglamente nustatytas 
pradinių mišinių kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, mažiems vaikams skirtų 
iš pieno pagamintų gėrimų, specialios 
medicininės paskirties maisto produktų 
apibrėžtis, atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų reikalavimus,
susijusius su jų sudėtimi, ženklinimu ir 
maisto produktų, pagamintų naudojant 
mokslo ir technologines naujoves, teikimo 
rinkai procedūra, įskaitant Direktyvos 
2000/13/EB nuostatas papildančius 
ženklinimo reikalavimus ar nukrypti nuo tų 
nuostatų leidžiančias nuostatas ir leidimus 
vartoti teiginius apie maistingumą ir 
sveikumą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais.
Komisija, rengdama deleguotuosius teisės 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. fr

Pagrindimas

Mažiems nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaikams skirti pagerinto pieno produktai yra specialiai 
sukurti tam, kad patenkinti šių vaikų mitybos poreikius ir turi atitikti labai griežtas maisto 
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saugos sąlygas, visų pirma susijusias su pesticidų likučių kiekiu.  Būtina, kad nuo 1 iki 3 metų 
amžiaus vaikams būtų suteiktas šiuo metu nustatytas kūdikiams skirto maisto saugumo lygis.

Pakeitimas 28
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, mažiems vaikams skirtų 
pieno gėrimų ir specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB, Komisijos direktyvą 96/8/EB 
ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009.  Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų,
mažiems vaikams skirtų pieno gėrimų ir
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus ir 
maisto produktų, pagamintų taikant 
mokslo ir technologijų naujoves, 
pateikimo rinkai procesą, įskaitant 
Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
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laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius aktus, turėtų užtikrinti, kad 
atitinkami dokumentai būtų laiku, tuo 
pačiu metu ir tinkamai perduodami 
Europos Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Būtina vėl pradėti vartoti specialiai mitybai skirtų maisto produktų sąvoką. Tai padėtų 
užtikrinti, kad šiems produktams taikomos griežčiausios saugumo specifikacijos, 
reglamentuojančios maistinių medžiagų, mikrobiologiškai pavojingų medžiagų, pesticidų ir 
teršalų, dažiklių ir saldiklių naudojimą. Neįtraukus šių produktų į reglamento taikymo sritį jie 
bus reglamentuojami kaip įprasti maisto produktai ir jiems bus taikomi suaugusiųjų maisto 
produktams nustatyti maistingumo ir grynumo kriterijai, kurie netinka 12–36 mėn. amžiaus 
vaikų maistui.

Pakeitimas 29
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir glitimo 
netoleruojantiems asmenims skirtų maisto 
produktų ir informacijos apie juos 
reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB ir Komisijos reglamentą 
(EB) Nr. 41/2009. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
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produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir glitimo netoleruojantiems 
asmenims skirtų maisto produktų
apibrėžtis, atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. fr

Pakeitimas 30
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų ir maisto produktų 
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apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

glitimo netoleruojantiems žmonėms
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtis, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus, 
nustatyti specialiuosius šiame reglamente 
nurodytų kategorijų maisto produktų 
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimus, įskaitant Direktyvos 
2000/13/EB nuostatas papildančius 
ženklinimo reikalavimus ar nukrypti nuo tų 
nuostatų leidžiančias nuostatas ir leidimus 
vartoti teiginius apie maistingumą ir 
sveikumą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais.
Komisija, rengdama deleguotuosius aktus, 
turėtų užtikrinti, kad atitinkami dokumentai 
būtų laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 31
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų,
kurių galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų.
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas 
Sąjungos sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų 
nedelsiant pagrįstais su visuomenės 
sveikata susijusiais atvejais.

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų, 
kurių galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų. Komisijai 
reikėtų deleguoti įgaliojimus priimti teisės 
aktus pagal Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnį dėl šio 
sąrašo atnaujinimo..

Or. fr

Pakeitimas 32
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti
vitaminų, mineralinių medžiagų,
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų,
kurių galima dėti į pradinius mišinius 

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
medžiagų, kurių dėl atskirų maistinių 
tikslų galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
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kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų.
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus ir maisto produktus, tinkamus 
glitimo netoleruojantiems žmonėms,
sąrašą, atsižvelgiant į Komisijos 
reglamentą (EB) Nr.953/2009 ir 
Komisijos direktyvas 2006/141/EB ir 
2006/125/EB, laikantis šiame reglamente 
nustatytų kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kad 
sąrašo priėmimas siejamas su šiame 
reglamente nurodytų kriterijų priėmimu, 
Komisijai turėtų būti suteikti atitinkami 
įgyvendinimo įgaliojimai. Komisija šiais 
įgaliojimais turėtų naudotis vadovaudamasi 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

Or. fr

Pakeitimas 33
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų, 
kurių galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų, 
kurių konkrečiais mitybos tikslais galima 
dėti į pradinius mišinius kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišinius, perdirbtus 



AM\889163LT.doc 25/58 PE480.536v01-00

LT

kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų.
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

grūdinius maisto produktus ir kitus 
kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus ir maisto produktus glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, sąrašą,
atsižvelgiant į Reglamento 953/2009, 
Komisijos direktyvų 2006/141/EB ir 
2006/125/EB nuostatas ir laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų.
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo aktus, 
kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų skubiais su 
visuomenės sveikata susijusiais atvejais.

Or. en

Pakeitimas 34
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Šiuo metu pagal Naujai atsiradusių ir 
naujai nustatytų pavojų sveikatai mokslinio 
komiteto (SCENIHR) nuomonę dėl 
produktų ir nanotechnologijų rizikos 
vertinimo, paskelbtą 2009 m. sausio 19 d., 
informacija apie pavojus, susijusius su 
inžinieriniu būdu pagamintomis 
nanomedžiagomis, ir esamus tyrimo 

(21) Šiuo metu pagal Naujai atsiradusių ir 
naujai nustatytų pavojų sveikatai mokslinio 
komiteto (SCENIHR) nuomonę dėl 
produktų ir nanotechnologijų rizikos 
vertinimo, paskelbtą 2009 m. sausio 19 d., 
informacija apie pavojus, susijusius su 
inžinieriniu būdu pagamintomis 
nanomedžiagomis, ir esamus tyrimo 
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metodus nėra tinkama ir negali būti 
pakankama visoms su inžinieriniu būdu 
pagamintos nanomedžiagoms susijusioms 
problemoms nagrinėti. Todėl inžinieriniu 
būdu pagamintos nanomedžiagos neturėtų 
būti įtrauktos į šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų Sąjungos 
sąrašą, kol Tarnyba neatliks jų vertinimo.

metodus nėra tinkama ir negali būti 
pakankama visoms su inžinieriniu būdu 
pagamintos nanomedžiagoms susijusioms 
problemoms nagrinėti. Atsižvelgiant į 
gyventojų, kuriems yra skirti maisto 
produktai, kuriems taikomas šis 
reglamentas, pažeidžiamumą,
nanomedžiagos neturėtų būti įtrauktos į 
šiame reglamente nurodytų kategorijų 
maisto produktų Sąjungos sąrašą.

Or. fr

Pakeitimas 35
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente
(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 
supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr.
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus.
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ ir jų vartojimo
sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Neseniai 
patvirtintame Reglamente (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams numatyta, kad 
Komisija gali tvirtinti įgyvendinimo aktus, 
kuriais reglamentuojama savanoriškai 
teikiama informacija apie galimą ir 
nenumatytą alergijas arba netoleravimą 
sukeliančių medžiagų buvimą maisto 
produkto sudėtyje. Siekiant teisinės 
sistemos nuoseklumo ir supaprastinimo, 
pagal Reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 
Komisija turėtų būti įgaliota tvirtinti ir 
įgyvendinimo aktus, kuriais 
reglamentuojama savanoriškai teikiama 
informacija apie tai, kad maisto 
produktuose nėra netoleravimą 
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sukeliančių medžiagų, pvz., glitimo ar 
laktozės, arba kad maisto produktuose yra 
mažesnis šių medžiagų kiekis, taip pat 
panaikinti Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009. Būtina siekiant šio tikslo iš 
dalies pakeisti Reglamentą dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams ir užtikrinti, kad iki šio 
reglamento taikymo pradžios datos 
Komisija patvirtintų būtinas įgyvendinimo 
nuostatas. Atitinkamame įgyvendinimo 
akte reikėtų išlaikyti teiginius apie maisto 
produktus „be glitimo“ ir „labai mažas 
glitimo kiekis“ ir jų vartojimo sąlygas,
nurodant asmenų kategoriją, kuriai šie 
produktai taikomi, kaip šiuo metu
nustatyta pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009, ir taip užtikrinti tokį pat 
vartotojų apsaugos lygį.

Or. fr

Pagrindimas

Glitimo netoleruojantiems asmenims turėtų būti įmanoma naudotis jų ypatingiems poreikiams 
pritaikyta reguliavimo sistema.

Pakeitimas 36
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus, skirtus glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, pagal 
taisykles, nustatytas Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, 
tinkamų glitimo netoleruojantiems 
žmonėms, sudėties ir ženklinimo 3 
straipsnyje. Be to, teiginys „be glitimo“ 
gali būti naudojamas kalbant apie įprastai 



PE480.536v01-00 28/58 AM\889163LT.doc

LT

(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 
supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus. 
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ 
ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

vartojamus maisto produktus, tinkamus 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, pagal 
taisykles, nustatytas Komisijos reglamento 
(EB) Nr. 41/2009 dėl maisto produktų, 
tinkamų glitimo netoleruojantiems 
žmonėms, sudėties ir ženklinimo 4 
straipsnyje, kuriomis kalbant apie šiuos 
produktus neleidžiama naudoti teiginio 
„labai mažas glitimo kiekis“. Šie maisto 
produktai, skirti glitimo netoleruojantiems 
žmonėms, išlaikomi šiame reglamente, 
kadangi glitimo netoleruojantiems 
žmonėms tiekti tokius maisto produktus ir 
celiakija sergančius asmenis informuoti 
apie tai, kad juose nėra glitimo, yra labai 
svarbu siekiant kovoti su šia liga. Tai 
atitinka specialios paskirties dietinių 
maisto produktų, skirtų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, tarptautinius 
standartus, (CODEX STAN 118-1979, 
atnaujinta 2008 m.). Taip pat teiginio „be 
glitimo“ naudojimo kalbant apie įprastai 
vartojamus maisto produktus sąlygos 
Reglamente (EB) Nr. 41/2009 turėtų būti
išlaikomos.

Or. fr

Pakeitimas 37
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea 
Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios mitybinės 
paskirties maisto produktus, skirtus 
žmonėms, netoleruojantiems glitimo,
pagal taisykles, nustatytas Komisijos
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 dėl maisto 
produktų, tinkamų glitimo 
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sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente
(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 
supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti 
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus. 
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“
ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir 
ženklinimo, 3 straipsnyje. Be to, teiginys 
„be glitimo“ gali būti vartojamas kalbant 
ir apie įprastai vartojamus produktus, ir 
apie specialios mitybinės paskirties maisto 
produktus glitimo netoleruojantiems 
žmonėms, pagal taisykles, nustatytas 
Komisijos Reglamento (EB) Nr. 41/2009 
dėl maisto produktų, tinkamų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, sudėties ir 
ženklinimo 4 straipsnyje, pagal kurį šiems 
maisto produktams neleidžiama vartoti 
termino „labai mažas glitimo kiekis“. 
Tokie specialiai mitybai skirti maisto 
produktai glitimo netoleruojantiems 
žmonėms išlieka šiame reglamente, 
kadangi saugaus maisto, skirto glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, tiekimas ir 
celiakija sergančių žmonių informavimas
apie glitimo nebuvimą yra labai svarbūs 
kontroliuojant ligą. Tai atitinka specialios 
paskirties dietinių maisto produktų, skirtų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
tarptautinius standartus, (CODEX STAN 
118-1979, atnaujintas 2008 m.). Be to,
Reglamente (EB) Nr. 41/2009 turi išlikti 
teiginio „be glitimo“ vartojimo sąlygos 
kalbant apie įprastai vartojamus 
produktus.

Or. en

Pakeitimas 38
Takis Hadjigeorgiou

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Turėtų būti pateikta griežtesnė visos 
pakaitinės dietos apibrėžtis, kadangi tokie 
pakaitiniai produktai, jei jie vartojami 
prižiūrint medikams, galėtų būti laikomi 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktais. Teiginiai apie lieknėjimą turi 
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būti pagrindžiami laikantis Reglamento 
(EB) Nr. 1924/2066 nuostatų.

Or. en

Pakeitimas 39
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Siekiant užtikrinti aukštą vartotojų 
apsaugos lygį, valstybės narės nustato 
tinkama higienos ir sudėties kontrolės 
procedūras, taikomas prieš teikimą rinkai 
ir po jo.

Or. fr

Pakeitimas 40
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Būtina numatyti tinkamas 
pereinamojo laikotarpio priemones, kurios 
sudarytų galimybę maisto verslo 
subjektams prisitaikyti prie šio reglamento 
reikalavimų.

(29) Komisija numatys tinkamas 
pereinamojo laikotarpio priemones, kurios 
užtikrins teisinį tikrumą, kurio 
reikalaujama pereinant prie šio 
reglamento ir kurios sudarys galimybę 
maisto verslo subjektams prisitaikyti prie 
šio reglamento reikalavimų.

Or. pt

Pagrindimas

Reikia vengti, kad dėl reglamentavimo koregavimų numatytų pagal šį pasiūlymą gali 
nesusidarytų teisinis vakuumas, net ir trumpalaikis.
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Pakeitimas 41
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Turėtų būti nustatyta tvarka, kuri 
sudarytų sąlygas laikinai pateikti į rinką 
maisto produktus, pagamintus naudojant 
mokslo ir technologines naujoves, kad 
būtų galima geriau pasinaudoti šioje 
pramonėje atliekamų tyrimų rezultatais, 
kol bus priimti atitinkamos specialiosios 
direktyvos pakeitimai. Tačiau, vartotojų 
sveikatos apsaugos tikslais, leidimas 
platinti gali būti išduotas tik 
pasikonsultavus su Europos maisto 
saugos tarnyba.

Or. fr

Pagrindimas

Svarbu kuo geriau padėti sektoriaus pramonės atstovams suprasti apie veiksmus, kurių jie 
turi imtis, kad jie kuo geriau galėtų patenkinti ypatingus pažeidžiamų gyventojų mitybos 
poreikius. Tai padėtų šiems gyventojams nedelsiant gauti naudos iš atitinkamos techninės ir 
mokslinės pažangos.

Pakeitimas 42
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
29 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29b) Siekdama palengvinti mažų ir 
vidutinių įmonių (MVĮ), kurios nori 
prekiauti maisto produktais, pagamintais 
naudojant mokslo ir technologines 
naujoves, Europos Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su susijusiais 
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subjektais, turėtų priimti maisto produktų, 
pagamintų naudojant mokslo ir 
technologines naujoves, laikino teikimo 
rinkai gaires.

Or. fr

Pakeitimas 43
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos reikalavimai:

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų specialiai mitybai skirtų maisto 
produktų sudėties ir informacijos 
reikalavimai:

Or. en

Pagrindimas

Iš siūlomos peržiūros taikymo srities pašalintos galiojančioje Pagrindų direktyvoje 
(2009/39/EB) dėl dietinių maisto produktų numatytos kelios svarbios garantijos, visų pirma 
susijusios su maisto produktais, tinkamais glitimo netoleruojantiems žmonėms, o tai yra 
žalinga sergantiesiems celiakija.

Pakeitimas 44
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos reikalavimai:

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų specialios paskirties maisto 
produktų sudėties ir informacijos 
reikalavimai:



AM\889163LT.doc 33/58 PE480.536v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 45
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms.

Or. fr

Pakeitimas 46
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 47
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) mažiems vaikams skirtą pieną; Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Mažiems vaikams skirti pieniški gėrimai yra specialiai sukuriami labai maistingi produktai, 
atitinkantys mažų vaikų nuo 12 iki 36 mėnesių mitybos poreikius. Jei šie produktai nebus 
įtraukti į reglamento taikymo sritį, sumažės maisto saugos priemonės, maisto produktų 
sudėtis nebus pritaikyta nespecialiai mitybai ir nebus derinimo visose ES valstybėse narėse. 
Tuomet šie produktai bus reglamentuojami kaip įprasti maisto produktai ir jiems bus taikomi 
suaugusiųjų maisto produktams nustatyti maistingumo ir saugos kriterijai, kurie netinkami 
12–36 mėn. amžiaus vaikų maistui. 

Pakeitimas 48
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) mažiems vaikams skirtą pieną; Išbraukta

Or. fr

Pagrindimas

Mažiems nuo 1 iki 3 metų amžiaus vaikams skirti pagerinto pieno produktai yra specialiai 
sukurti tam, kad patenkinti šių vaikų mitybos poreikius ir turi atitikti labai griežtas maisto 
saugos sąlygas, visų pirma susijusias su pesticidų likučių kiekiu.  Būtina, kad nuo 1 iki 3 metų 
amžiaus vaikams būtų suteiktas šiuo metu nustatytas kūdikiams skirto maisto saugumo lygis.

Pakeitimas 49
Henri Weber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms – specialios 
paskirties maisto produktai, specialiai 
pagaminti, paruošti ir (arba) perdirbti 
siekiant patenkinti glitimo 
netoleruojančių žmonių ypatingus 
dietinius poreikius;
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Or. fr

Pakeitimas 50
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Antonio Cancian, 
Lara Comi, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms – specialios 
mitybinės paskirties maisto produktai, 
kurie specialiai gaminami, paruošiami ir 
(arba) apdirbami taip, kad atitiktų 
specialius glitimo netoleruojančių žmonių 
mitybos poreikius.

Or. en

Pakeitimas 51
Bendt Bendtsen

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) fasuotas produktas – vienetas, kurį 
sudaro produktas ir atskira pakuotė, į 
kurią minėtasis produktas supakuotas  iki 
pardavimo;  

Or. da

 Žr. 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyvos 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo 

formuluotę

Pakeitimas 52
Bendt Bendtsen
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) fasuotas produktas – produktas ne 
pirkėjo akivaizdoje įdėtas į bet kokio 
pobūdžio pakuotę taip, kad produkto 
kiekis pakuotėje būtų iš anksto pasirinkto 
dydžio vertės ir kad jo nebūtų galima 
pakeisti neatidarius pakuotės ar jos 
pastebimai nepakeitus.

Or. da

Žr. 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyvos 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, suderinimo 

formuluotę

Pakeitimas 53
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo 
pažangą ir atitinkamus tarptautinius 
pasiekimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 54
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
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Antonio Cancian, Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Amalia 
Sartori, Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius aktus pagal 
15 straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai,
maisto produktai glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, atsižvelgiant 
į technikos ir mokslo pažangą ir 
atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. en

Pakeitimas 55
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai ir 
maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems asmenims, atsižvelgiant 
į technikos ir mokslo pažangą ir 
atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. fr



PE480.536v01-00 38/58 AM\889163LT.doc

LT

Pakeitimas 56
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a straipsnis
Kontrolė

Kompetentingos nacionalinės institucijos 
turi užtikrinti, kad būtų sukurta tinkama 
kontrolės sistema, siekiant užtikrinti, kad 
rinkos dalyviai laikytųsi šioje direktyvoje 
ir higienos normose nustatytų 
reikalavimų.

Or. fr

Pakeitimas 57
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b straipsnis
Atsargumo principas

Jeigu atlikus turimos mokslinės 
informacijos įvertinimą yra pagrįstų 
priežasčių nerimauti dėl to, kad bus 
neigiamas poveikis, tačiau nėra mokslinio 
tikrumo, gali būti taikomos laikinosios 
rizikos valdymo priemonės, būtinos 
siekiant užtikrinti šiame reglamente 
nurodytų pažeidžiamų gyventojų grupių 
aukšto lygio apsaugą.

Or. fr
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Pakeitimas 58
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtis turi būti tokia, kad būtų 
galima patenkinti asmenų, kuriems jie 
skirti, mitybos poreikius ir kad jie jiems 
tiktų, remiantis visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis.

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtis turi būti tokia, kad būtų 
galima patenkinti asmenų, kuriems jie 
skirti, mitybos poreikius ir kad jie jiems 
tiktų, remiantis medicinos srityje visuotinai 
pripažintais moksliniais duomenimis.

Or. ro

Pakeitimas 59
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos tiek, kad ji keltų 
pavojų asmenų, kuriems skirti produktai, 
sveikatai.

2. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos tiek, kad ji keltų 
pavojų asmenų, kuriems skirti produktai, 
sveikatai. Visų pirma juose neturi būti 
pesticidų likučių, genetiškai modifikuotų 
organizmų, palmių aliejaus ir 
nanomedžiagų.

Or. fr

Pakeitimas 60
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos tiek, kad ji keltų
pavojų asmenų, kuriems skirti produktai, 
sveikatai.

2. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos galinčios kelti pavojų 
asmenų, kuriems skirti produktai, sveikatai.

Or. ro

Pakeitimas 61
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams ir ji neturi jų 
klaidinti.

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams, ji neturi jų 
klaidinti ir turi būti paremta tarnybos 
patvirtintais duomenimis.

Or. pt

Pagrindimas

Maisto produktų kategorijų, kurioms taikomas šis reglamentas, žymėjimas ir su jomis susijusi 
reklama turėtų būti grindžiami duomenimis, gautais moksliniais metodais, įvertintais ir 
patvirtintais nepriklausomo organizmo, šiuo atveju, Europos maisto saugos tarnybos.

Pakeitimas 62
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 
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produktus turi būti pateikta tinkama
informacija vartotojams ir ji neturi jų 
klaidinti.

produktus turi būti pateikta aiški ir išsami
informacija vartotojams ir ji neturi jų 
klaidinti.

Or. ro

Pakeitimas 63
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ženklinant, pristatant ir reklamuojant 
įprastai vartojamus maisto produktus, 
draudžiama:
a) vartoti žodžius „speciali mityba“ 
atskirai arba žodžių junginyje, siekiant 
apibūdinti tuos maisto produktus;
b) naudoti bet kokius kitokius žymenis ar 
pristatymus, sudarančius įspūdį, kad 
kalbama apie kurį nors iš 1 straipsnio 1 ir 
2 dalyse nurodytų produktų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina išlaikyti tokią pat nuostatą, kokia įrašyta dabartinės pagrindų direktyvos 2 straipsnio 
2 dalies b punkte, užtikrinant, kad tik produktai, kurie atitinka šį reglamentą, gali būti 
pristatomi kaip tenkinantys konkrečius tikslinių gyventojų grupių poreikius. Būtina aiškiai 
atskirti specialios paskirties maisto produktus ir įprastai vartojamus produktus. Tik įprasti 
maisto produktai, kurių teiginiai dėl maistingumo ar sveikatingumo patvirtinti, galėtų būti 
laikomi tinkamais specialiai mitybai.

Pakeitimas 64
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1 
dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti pateikiamos tik 
asmenų, turinčių medicinos, mitybos, 
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

4. 3 straipsnis nesudaro kliūčių pateikti 
naudingos informacijos ar 
rekomendacijų, skirtų tik asmenims, 
turintiems medicinos, mitybos, farmacijos 
ar kitų už motinos ir vaiko sveikatos 
priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

Or. fr

Pakeitimas 65
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1
dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti pateikiamos tik 
asmenų, turinčių medicinos, mitybos, 
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

4. 3 straipsnio 1 dalis neturi kliudyti 
pateikti naudingos informacijos ar 
rekomendacijų, skirtų tik asmenims, 
turintiems medicinos, mitybos, farmacijos 
ar kitų už motinos ir vaiko sveikatos 
priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

Or. en

Pakeitimas 66
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1 

4. Atsakomybė už visos naudingos 
informacijos ar rekomendacijų, nurodant 
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dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti pateikiamos tik 
asmenų, turinčių medicinos, mitybos, 
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

1 straipsnio 1 dalyje paminėtų kategorijų 
maisto produktus, teikimą tenka tik 
asmenims, turintiems medicinos, mitybos, 
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją ir turi būti paremta 
moksliniais duomenimis, kuriuos galima 
nepriklausomai patikrinti.

Or. pt

Pagrindimas

Visa informacija apie šias maisto produktų kategorijas platinama pasyviai (pvz., internetu) 
turi būti parengta atestuotų specialistų ir pagrįsta moksliškai patikrinamais duomenimis.

Pakeitimas 67
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų pakuotė turi užtikrinti aukštą 
gyventojų, kuriems yra skirti šie maisto 
produktai, apsaugos lygį. Jos sudėtyje 
negali būti endokrininę sistemą ardančių 
medžiagų, pvz., A bisfenolis, ar kitų 
sudėtinių medžiagų, galinčių kenkti 
sveikatai.

Or. fr

Pakeitimas 68
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB,
Direktyvą 1999/21/EB, Direktyvą 96/8/EB 
ir Reglamentą (EB) Nr. 41/2009 bei į 
technikos ir mokslo pažangą, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius reglamentus dėl 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų, ne vėliau kaip iki [2 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 
15 straipsnį atsižvelgiant į:

Or. en

Pagrindimas

Apie maisto produktus, patenkančius į šio reglamento taikymo sritį, reikalaujama pateikti 
esminės papildomos informacijos, siekiant užtikrinti saugų šių produktų vartojimą. Itin 
svarbu, kad saugūs ir patvirtinti produktai, patenkantys į šio reglamento taikymo sritį, būtų 
laiku pateikiami rinkai. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu rinkoje produktai atitinka mažiems 
vaikams nustatytus maisto saugos kriterijus, šios nuostatos turėtų būti išlaikytos iki tol, kol 
bus pateikta EFSA nuomonė, siekiant, kad būtų toliau užtikrintas šiai pažeidžiamai vartotojų 
grupei tinkamas aukštas saugos lygis.

Pakeitimas 69
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, naujų rizikos vertinimų 
rezultatus ir atsargumo principą
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius reglamentus, ne vėliau kaip 
iki [2 metai nuo šio reglamento 
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įsigaliojimo datos] pagal 15 straipsnį 
atsižvelgiant į:

Or. fr

Pakeitimas 70
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB,
Direktyvą 1999/21/EB ir Reglamentą 
(EB) Nr. 41/2009 bei į technikos ir mokslo 
pažangą, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius reglamentus dėl 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų, ne vėliau kaip iki [2 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 15 
straipsnį atsižvelgiant į:

Or. fr

Pakeitimas 71
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Herbert Dorfmann, Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, 
Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB, taip pat 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009 bei į 
technikos ir mokslo pažangą, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 



PE480.536v01-00 46/58 AM\889163LT.doc

LT

nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

deleguotuosius reglamentus dėl 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų, ne vėliau kaip iki [2 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 
15 straipsnį atsižvelgiant į:

Or. en

Pakeitimas 72
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir 
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [vieneri
metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos] pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

Or. ro

Pakeitimas 73
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) specialiuosius pesticidų naudojimo
žemės ūkio produktuose, skirtuose 
tokiems maisto produktams gaminti, ir 
pesticidų likučių tokiuose maisto 
produktuose reikalavimus;

b) medžiagų, kurias turi būti uždrausta 
naudoti žemės ūkio produktų gamyboje ir 
kurių negali būti galutinėje šių produktų 
sudėtyje ir jų pakuotės sudėtyje, 
nustatymą;

Or. fr
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Pakeitimas 74
Lena Kolarska-Bobińska

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų konkrečius pakuotės sudėties 
apribojimus;

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai kontroliuoti, ar kūdikiams ir mažiems vaikams skirti 
maisto produktai pakuojami naudojant medžiagas, kurios gali daryti neigiamą poveikį 
produktui prieš jį vartojant, arba uždrausti tokias medžiagas, pvz., bisfenolio A (BPA) 
naudojimą padengiant skardinės, į kurią pakuojami pradiniai mišiniai kūdikiams, sieneles, 
nes jo galėtų patekti į produktą.

Pakeitimas 75
Amalia Sartori

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) nukrypti leidžiančias nuostatas, 
susijusias su mažiausio šrifto dydžio 
reikalavimais, nustatytais šio reglamento 
1 straipsnio 1 dalyje dėl privalomos 
informacijos, kuri turi būti pateikta tam 
tikrų maisto produktų etiketėse, ir kitais 
įskaitomumo reikalavimais, nustatytais 
Europos Parlamento ir Tarybos 
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dėl 
informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams 13 straipsnio 2 dalyje;

Or. en
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Pagrindimas

Specifinės ženklinimo nuostatos, taikomos šioms maisto produktų grupėms, bus atnaujinamos 
ir skelbiamos nauja redakcija kaip deleguotieji aktai. Šiuo periodu būtų tinkama apsvarstyti 
konkrečius vartotojo informacijos poreikius ir įskaitomumo reikalavimus, kurie taikomi šiems 
produktams. Galbūt reikės taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą, susijusią su mažiausio šrifto 
dydžio ir kitais įskaitomumo reikalavimais, taikomais bendro vartojimo maisto produktams.

Pakeitimas 76
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) maisto produktų, nurodytų 
1 straipsnio 1 dalyje, pagamintų taikant 
mokslo ir technologijų naujoves, kurie 
neatitinka taisyklių dėl jų sudėties, 
nustatytų deleguotaisiais reglamentais, 
pateikimo rinkai procesas;

Or. en

Pagrindimas

Foods falling within the scope of this regulation are required to provide substantial 
additional information to that required by general food labelling provisions in order to 
ensure their safe use. The specific labelling provisions applying to these groups of products 
will be reviewed and recast in the form of delegated acts. It is appropriate at that point in 
time to consider the specific consumer information needs and legibility requirements 
applicable to these products, which may necessitate derogation from minimum font size and 
certain other legibility criteria set for general foods.

Pakeitimas 77
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) reikalavimai dėl informacijos, kuri 
turi būti teikiama apie rekomendacijas dėl 
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1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų tinkamo naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti saugų produktų, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį, vartojimą, 
reikalaujama apie juos pateikti esminės papildomos informacijos, papildančios reikalaujamą 
pagal maisto ženklinimo nuostatas. 

Pakeitimas 78
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Laikydamasi 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgdama į atitinkamą 
technikos ir mokslo pažangą Komisija 
atnaujina 2 dalyje nurodytus 
deleguotuosius reglamentus pagal 15 
straipsnį.

3. Laikydamasi 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgdama į atitinkamą 
technikos ir mokslo pažangą, naujų rizikos 
vertinimų rezultatus ir atsargumo 
principą Komisija atnaujina 2 dalyje 
nurodytus deleguotuosius reglamentus 
pagal 15 straipsnį.

Or. fr

Pakeitimas 79
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kad specialios paskirties maisto 
produktai, pagaminti taikant mokslo ir 
technologijų pažangą, galėtų būti greitai 
pateikti rinkai, Komisija, pasikonsultavusi 
su Europos maisto saugos tarnyba, dvejų 
metų laikotarpiui gali leisti pateikti rinkai 
maisto produktus, neatitinkančius 
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sudėties reikalavimų, nustatytų šiame 
reglamente ir deleguotuosiuose 
reglamentuose 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytoms specialios paskirties maisto 
produktų grupėms. Šios priemonės 
priimamos laikantis 15 straipsnyje 
nurodytos delegavimo procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Labai svarbu vėl įtraukti naujovių sąlygą, numatytą Direktyvoje 2009/39 dėl specialios 
mitybinės paskirties maisto produktų. Ši procedūra, kuri šiuo metu yra mažai naudojama, turi 
būti supaprastinta, kad vartotojai galėtų nedelsiant naudotis pritaikytais produktais.

Pakeitimas 80
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Medžiaga, nurodyta 2 dalie b punkte, 
kuri turi būti uždrausta, gali būti 
nustatoma Komisijos iniciatyva arba 
remiantis valstybės narės pateiktu 
prašymu.

Or. fr

Pakeitimas 81
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Mažiems vaikams skirtas pienas
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Prieš pasibaigiant 18 straipsnio 1 dalyje 
nustatytam pereinamajam laikotarpiui 
Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
maisto saugos tarnyba, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
apie galimybę numatyti atskiras nuostatas 
dėl mažiems vaikams skirtų iš pieno 
pagamintų gėrimų sudėties ir žymėjimo ir, 
jei reikia, teisėkūros pasiūlymą.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant ir toliau užtikrinti pažeidžiamų vartotojų grupės aukšto lygio apsaugą, būtų naudinga 
gauti Europos maisto saugos tarnybos mokslinę nuomonę dėl poreikio įtraukti specialius šių 
pieno produktų sudėties ir ženklinimo reikalavimus į Komisijos deleguotuosius aktus.

Pakeitimas 82
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) remiantis turimais moksliniais 
įrodymais, jos nekelia pavojaus vartotojų 
sveikatai; taip pat

a) remiantis turimais moksliniais 
įrodymais, jie nekelia pavojaus ir turi 
įrodymais pagrįstą teigiamą poveikį
vartotojų sveikatai;

Or. fr

Pakeitimas 83
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki [2 metai nuo šio 2. Ne vėliau kaip iki [2 metai nuo šio 



PE480.536v01-00 52/58 AM\889163LT.doc

LT

reglamento įsigaliojimo datos] Komisija 
sudaro ir vėliau atnaujina leidžiamų 
cheminių medžiagų, atitinkančių 1 dalies 
sąlygas, Sąjungos sąrašą, priimdama
įgyvendinimo reglamentus. Sąjungos 
sąrašo įraše turi būti nurodyta cheminės 
medžiagos specifikacija ir prireikus 
nurodytos naudojimo sąlygos ir taikomi 
grynumo kriterijai. Tie įgyvendinimo 
reglamentai priimami pagal 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Remdamasi tinkamai pagrįstais motyvais 
dėl naujai atsiradusių pavojų sveikatai 
nulemto būtinumo veikti tuoj pat, 
Komisija nedelsdama priima taikytinus 
įgyvendinimo teisės aktus dėl Sąjungos 
sąrašo atnaujinimo 14 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.

reglamento įsigaliojimo datos] Komisija 
sudaro ir vėliau atnaujina leidžiamų 
cheminių medžiagų, atitinkančių 1 dalies 
sąlygas, Sąjungos sąrašą, priimdama
deleguotuosius aktus pagal 15 straipsnį.
Sąjungos sąrašo įraše turi būti nurodyta 
cheminės medžiagos specifikacija ir 
prireikus nurodytos naudojimo sąlygos ir 
taikomi grynumo kriterijai.

Or. fr

Pakeitimas 84
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki [2 metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos] Komisija 
sudaro ir vėliau atnaujina leidžiamų 
cheminių medžiagų, atitinkančių 1 dalies 
sąlygas, Sąjungos sąrašą, priimdama 
įgyvendinimo reglamentus. Sąjungos 
sąrašo įraše turi būti nurodyta cheminės 
medžiagos specifikacija ir prireikus 
nurodytos naudojimo sąlygos ir taikomi 
grynumo kriterijai. Tie įgyvendinimo 
reglamentai priimami pagal 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Remdamasi tinkamai pagrįstais motyvais 
dėl naujai atsiradusių pavojų sveikatai 
nulemto būtinumo veikti tuoj pat, Komisija 
nedelsdama priima taikytinus 
įgyvendinimo teisės aktus dėl Sąjungos 

2. Ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos Komisija 
sudaro ir vėliau atnaujina leidžiamų 
cheminių medžiagų, atitinkančių 1 dalies 
sąlygas, Sąjungos sąrašą, priimdama 
įgyvendinimo reglamentus. Sąjungos 
sąrašo įraše turi būti nurodyta cheminės 
medžiagos specifikacija ir prireikus 
nurodytos naudojimo sąlygos ir taikomi 
grynumo kriterijai. Tie įgyvendinimo 
reglamentai priimami pagal 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Remdamasi tinkamai pagrįstais motyvais 
dėl naujai atsiradusių pavojų sveikatai 
nulemto būtinumo veikti tuoj pat, Komisija 
nedelsdama priima taikytinus 
įgyvendinimo teisės aktus dėl Sąjungos 



AM\889163LT.doc 53/58 PE480.536v01-00

LT

sąrašo atnaujinimo 14 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.

sąrašo atnaujinimo 14 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.

Or. ro

Pakeitimas 85
Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai medžiaga jau įrašyta į Sąjungos 
sąrašą ir yra svarbių gamybos metodų 
pasikeitimų arba keičiasi dalelių dydis, 
pavyzdžiui, naudojant nanotechnologiją, 
pagal tuos naujus metodus pagaminta 
medžiaga laikoma kitokia medžiaga ir 
Sąjungos sąrašas turi būti atitinkamai 
pakeistas iki leidžiant medžiagą pateikti 
Sąjungos rinkai.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 86
Silvia-Adriana Ţicău

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai deleguojami, kaip nurodyta
šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje ir 10 
straipsnyje, neribotam laikotarpiui nuo (*) 
[(*). Pagrindinio teisės akto įsigaliojimo 
data ar bet kuri kita įstatymų leidėjo 
nustatyta data.]

2. Šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje ir 
10 straipsnyje nurodyta įgaliojimų 
delegavimo teisė suteikiama 5 metų
laikotarpiui nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos. Komisija parengia su 
deleguotais įgaliojimais susijusią 
ataskaitą ne vėliau kaip prieš šešis 
mėnesius iki 5 metų laikotarpio pabaigos.
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
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Europos Parlamentas ar Taryba ne vėliau 
negu trys mėnesiai iki kiekvieno 
laikotarpio pabaigos išreiškia 
prieštaravimą tokiam pratęsimui.

Or. ro

Pakeitimas 87
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliojimai deleguojami, kaip nurodyta 
šio reglamento 2 straipsnio 3 dalyje ir 10 
straipsnyje, neribotam laikotarpiui nuo (*) 
[(*). Pagrindinio teisės akto įsigaliojimo 
data ar bet kuri kita įstatymų leidėjo 
nustatyta data.]

2. Įgaliojimai deleguojami, kaip nurodyta 
šio reglamento 10 ir 11 straipsniuose, 5 
metų laikotarpiui nuo [pagrindinio teisės 
akto įsigaliojimo data ar bet kuri kita 
įstatymų leidėjo nustatyta data].

Or. fr

Pakeitimas 88
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, 
kaip nurodyta 18 straipsnio 1 dalyje, 
Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
maisto saugos tarnyba, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
dėl specialių mažiems vaikams skirtų 
pieno gėrimų sudėties ir ženklinimo 
reikalingumo nuostatų atsižvelgiant į 
mitybos poreikius, vartojimo pobūdį, 
maisto produktų suvartojimą ir teršalų bei 
pesticidų poveikio mažiems vaikams lygį. 
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Ataskaitoje būtų atsižvelgiama į įvairius 
teisės aktus, taikomus įprastiems 
produktams ir kūdikiams bei mažiems 
vaikams skirtiems produktams. 
Atsižvelgdama į tos ataskaitos išvadas, 
Komisija:
a) nusprendžia, kad nereikia tvirtinti 
specialių nuostatų, susijusių su mažiems 
vaikams skirtų pieno gėrimų sudėtimi ir 
ženklinimu;
b) Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateikia visus galimus pasiūlymus dėl šio 
reglamento dalinių pakeitimų; pagal šį 
straipsnį iš dalies pakeičia atitinkamus 
deleguotuosius aktus, kad būtų įtrauktos 
specialios susijusios nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai šiuo metu jau yra Europos rinkoje. Jiems taikomos 
Pagrindų direktyvoje 2009/39/EB pateiktos nuostatos. Tačiau valstybės narės nesutaria, kaip 
reguliuoti tokius produktus. Siekiant ypač pažeidžiamų vartotojų grupei ir toliau užtikrinti 
aukšto lygio apsaugą, būtų naudinga, jei EFSA pateiktų mokslinę nuomonę dėl poreikio į 
Komisijos deleguotuosius aktus įtraukti šiems produktams taikomus konkrečius sudėties ir 
ženklinimo reikalavimus.

Pakeitimas 89
Michèle Rivasi
Verts/ALE frakcijos vardu

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal šio reglamento 2 straipsnio 3 dalį 
ir 10 straipsnį priimtas deleguotasis teisės
aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du 
mėnesius po to teisės akto perdavimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai nei 
Europos Parlamentas, nei Taryba 
neišreiškė prieštaravimų, arba jeigu dar 

5. Pagal šio reglamento 10 straipsnį 
priimtas deleguotasis teisės aktas įsigalioja 
tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius po to 
teisės akto perdavimo Europos Parlamentui 
ir Tarybai nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba neišreiškė prieštaravimų, arba jeigu 
dar nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
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nepasibaigus šiam laikotarpiui tiek 
Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Europos Parlamentas, tiek Taryba pranešė 
Komisijai, kad jie neprieštaraus. Europos 
Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis 
laikotarpis gali būti pratęstas dviem 
mėnesiais.

Or. fr

Pakeitimas 90
Henri Weber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 91
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Mario Pirillo, Paolo Bartolozzi, Lara Comi, 
Elisabetta Gardini, Tiziano Motti, Oreste Rossi, Amalia Sartori, Andrea Zanoni

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 92
Françoise Grossetête
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 dalinis 

pakeitimas
Reglamento (ES) Nr. 1169/2011 
36 straipsnio 3 dalyje įterpiamas toks 
punktas:
„aa) informacijai apie tai, kad maisto 
produktuose nėra netoleravimą 
sukeliančių medžiagų, pvz., glitimo, arba 
kad maisto produktuose yra mažesnis šių 
medžiagų kiekis;“

Or. fr

Pagrindimas

Glitimo netoleruojantiems asmenims turėtų būti įmanoma naudotis jų ypatingiems poreikiams 
pritaikyta reguliavimo sistema.

Pakeitimas 93
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
18 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18b straipsnis
Maisto produktai, skirti intensyvų fizinį 

krūvį patiriantiems žmonėms
Iki 2015 m. liepos 1 d. Komisija Europos 
Parlamentui it Tarybai pateikia  ataskaitą, 
siekiant įvertinti, ar reikia suderinti 
taisykles dėl maisto produktų, skirtų 
intensyvų fizinį krūvį patiriantiems 
žmonėms, sudėties ir ženklinimo. Kartu su 
šia ataskaita Komisija gali pateikti 
pasiūlymus iš dalies pakeisti atitinkamas 
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Sąjungos nuostatas.

Or. fr

Pagrindimas

Europos Komisija turės pateikti ataskaitą dėl to, ar reikia suderinti nuostatas dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms, sudėties ir žymėjimo 
atsižvelgiant į vartotojų apsaugos ir vidaus rinkos veikimo reikalavimus.

Pakeitimas 94
Amalia Sartori

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. nepažeidžiant kriterijų, taikomų tam 
tikrų teršalų koncentracijoms, 
nustatytoms Reglamente (EB) Nr. 
1881/2006 mikrobiologiniai kriterijai, 
nustatyti Reglamente (EB) Nr. 2073/2005, 
mažiems vaikams skirtiems pieno 
gėrimams, šiuo metu esantiems rinkoje, 
taikomi 1 straipsnyje nurodytą 
pereinamąjį laikotarpį;

Or. fr


