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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Ypatingų mitybos poreikių turintiems asmenims skirto maisto klausimas (toliau – PARNUTS 
maisto) iki šiol yra Europos Sąjungos teisėkūros prioritetinė sritis, o tai atspindi, jog esama 
akivaizdžios rinkos paklausos apsirūpinimui saugiu ir sveiku maistu. Anksčiau užėmęs ribotą 
rinką PARNUTS maisto sektorius pastaraisiais metais ženkliai išaugo, todėl atsirado 
neaiškumų atskiriant bendro vartojimo maisto produktus nuo specifinėms žmonių grupėms 
skirtų produktų. Siūlomoje teisės aktų sistemoje atsižvelgiama į šią raidą, todėl nuomonės 
referentas tvirtai palaiko pasiūlymo tikslus.

Bendros pastabos
Nepaisant tam tikrų ankstesnių derinimo pastangų, su PARNUTS maistu susiję nacionaliniai 
teisės aktai vis dar labai skiriasi. Šie skirtumai sudaro kliūtis laisvam prekių judėjimui, 
sukuria nereikalingą reguliavimo naštą, tenkančią maisto verslo sektoriaus įmonėms, ir, galų 
gale, kliudo veikti ES vidaus rinkai.

Nuomonės referentas mano, kad panašūs produktai turi būti vienodai traktuojami visoje 
Europos Sąjungoje, užtikrinant tinkamą vartotojų informavimą ir sudarant sąlygas laisvam 
prekių judėjimui bei sudarant vienodas prekių konkurencijos sąlygas. Reikia panaikinti 
taisykles, kurios tapo nereikalingos, prieštaringos ir gali sukelti kolizijų, be to, reikia užtikrinti 
pažeidžiamiausių gyventojų grupių ir specialių mitybos poreikių turinčių asmenų apsaugą. 
Taigi sveikintina Komisijos siūloma PARNUTS maistui taikoma bendra teisės sistema, kuri 
bus didelė pažanga gerinant saugą ir aiškumą vartotojams ir gamintojams.
Nuomonės referentas laikosi nuomonės, jog itin svarbu visiems kūdikiams ir mažiems 
vaikams skirtiems bei specialios medicininės paskirties maisto produktams taikyti nuodugnią 
ir standartizuotą išankstinio leidimo procedūrą. Siekiant užtikrinti saugą ir efektyvumą, tai 
turėtų atlikti nepriklausoma įstaiga remdamasi naujausia moksline informacija (ir moksliniais 
tyrimais).

Šiame pasiūlyme atsakomybė už pranešimus ir PARNUTS maisto leidimų procedūrų 
įgyvendinimą suteikiama pirmiausiai Europos Komisijai, kuri pašalins keletą esamų rinkos 
kliūčių. Be to, nuomonės referentas teigiamai vertina tai, kad nustatomas Sąjungoje leidžiamų 
cheminių medžiagų sąrašas (11 straipsnis) apjungiant šiuo metu taikomus tris atskirus sąrašus 
į vieną sąrašą ir taip padidinant aiškumą šioje konkrečioje srityje. Kad būtų užtikrintas 
pereinamojo proceso sklandumas, nuomonės referentas ragina Komisiją laiku sudaryti ir 
nuolat atnaujinti šį sąrašą, taip pat numatyti pagreitinto įrašymo į šį sąrašą procedūrą (kaip 
nurodyta 11 straipsnio 3 dalyje).

Mokslinių tyrimų ir naujovių aspektai
Nuomonės referentas mano, kad geresnę ES teisėkūrą specialių maisto produktų srityje reikia 
papildyti investicijomis į mokslinius tyrimus ir naujoves, nes tai padės sukurti naujus ir 
geresnius produktus, procesus ir praktiką. Be to, nuomonės referentas atkreipia dėmesį į tai, 
kad maisto produktų aspektai, susiję su sveikata ir sauga, įtraukti į bendrosios mokslinių 
tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ maisto saugos skyrių, taip pat turi būti 
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stipriai remiamos tolesnės susijusios mokslinių tyrimų ir inovacijų veiklos pastangos 
PARNUTS maisto sektoriuje.

Komisijos pasiūlyme pateikti teisiniai pakeitimai, pvz., diabetikams skirto maisto, mažai 
glitimo turinčio maisto ir sportininkams skirto maisto išskyrimas, bei Sąjungos sąrašo 
nustatymas bet kokiu atveju neturėtų kliudyti inovacijai. Tačiau toliau augant mokslinėms 
žinioms PARNUTS maisto sektoriuje reikia išsaugoti lanksčias procedūras, kad būtų 
skatinami moksliniai tyrimai ir naujovės šiose srityse.

Mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ)
Nuomonės referentas nori užtikrinti, kad bet koks maisto produktų, kuriems šiuo metu 
taikoma PARNUTS maisto pagrindų direktyva, reglamentavimo įstatymo galią turinčiais 
teisės aktais pakeitimas nesukeltų neproporcingo poveikio MVĮ, nesumažintų skaidrumo ir 
(arba) nesukurtų nebūtinos naštos maisto verslo subjektams. Dabartiniai duomenys rodo, kad 
PARNUTS maisto sektoriuje vyrauja MVĮ ir kad paskutiniais metais šis sektorius gerokai 
išaugo. Nuomonės referentas yra susirūpinęs dėl valstybėse narėse pastebimų didelių teisės 
aktais sukurtos naštos skirtumų ir mano, kad pagreitintas reguliavimas ir supaprastinimo 
priemonės bus naudingos visam rinkos segmentui.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Svarbu, kad tų kategorijų maisto 
produktams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, gaminti naudojamų 
sudedamosios dalys būtų tinkamos 
mitybiniams poreikiams tenkinti ir būtų 
tinkamos asmenims, kuriems jos skirtos, ir 
kad jų tinkamumas mitybai būtų 
grindžiamas visuotinai pripažintais mokslo 
duomenimis. Toks tinkamumas turėtų būti 
įrodytas remiantis sisteminėmis turimų 
mokslinių duomenų apžvalgomis.

(17) Svarbu, kad tų kategorijų maisto 
produktams, kuriems taikomas šis 
reglamentas, gaminti naudojamų 
sudedamosios dalys būtų tinkamos 
mitybiniams poreikiams tenkinti ir būtų 
tinkamos asmenims, kuriems jos skirtos, ir 
kad jų tinkamumas mitybai būtų 
grindžiamas visuotinai pripažintais mokslo 
duomenimis. Toks tinkamumas turėtų būti 
įrodytas remiantis sisteminėmis ir 
nepriklausomomis turimų mokslinių 
duomenų apžvalgomis.

Or. en
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Pagrindimas

Moksliniai duomenys apie specialaus maisto tinkamumą mitybai turi būti ne tik sisteminiai, 
bet ir pagrįsti nepriklausomu įvertinimu, kad būtų užtikrintas tokių duomenų didelis 
patikimumas ir visuotinis jų pripažinimas.

Pakeitimas 2

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 

(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 
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užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Be to, derėtų užtikrinti aiškią ir 
laiko atžvilgiu efektyvią procedūrą, 
skiriant deramai dėmesio vartotojų 
sveikatos apsaugai, kad būtų galima 
greitai pateikti rinkai maisto produktus, 
sukurtus taikant mokslines ir 
technologines naujoves. 

Or. en

Pagrindimas

19 konstatuojamoje dalyje apibrėžtais deleguotaisiais aktais derėtų, be kita ko, užtikrinti, kad 
būtų galima laiku bei taikant aiškią ir laiko atžvilgiu efektyvią procedūrą pateikti rinkai 
maisto produktus, sukurtus taikant mokslines ir technologines naujoves.

Pakeitimas 3

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) Būtina numatyti tinkamas 
pereinamojo laikotarpio priemones, taip 
pat pagalbą ir naujausios informacijos 
teikimą maisto verslo subjektams, kad jie 
turėtų galimybę prisitaikyti prie šio 
reglamento reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Be tinkamų pereinamojo laikotarpio priemonių derėtų taip pat teikti tinkamą pagalbą ir 
naujausią informaciją maisto verslo subjektams, kad jie turėtų galimybę prisitaikyti prie šio 
reglamento reikalavimų.
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Pakeitimas 4

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 visuotinai pripažintais ir 
nepriklausomai įvertintais moksliniais 
duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 1 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 5

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. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto
produktų ženklinimas, pateikimas ir
reklama neturi klaidinti, be to, jie:

a) turi būti pakankamai informatyvūs 
vartotojams; taip pat
b) turi remtis nepriklausomų asmenų, 
turinčių medicinos, mitybos ar farmacijos 
specialistų kvalifikaciją, patarimais 
atsižvelgiant į specifinius asmenų, 
kuriems skirtas maisto produktas, 
poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 6 pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimas 6

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 dalyje nurodyti 
reikalavimai 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

Pagrindimas

Dabartinės taisyklės 9 straipsnio 4 dalyje nebūtinos ir klaidina. Neprotinga numatyti, kad 
naudinga informacija būtų platinama tik tam tikrų kategorijų kvalifikuotiems asmenims. 
Nuomonės referentas vietoje to siūlo 9 straipsnio 3 dalyje nurodytus ženklinimo, pateikimo ir 
reklamos reikalavimus papildyti nepriklausomų kvalifikuotų asmenų patarimais. Tai 
nekliudys pateikti naudingos informacijos ar rekomendacijų, skirtų tik asmenims, turintiems 
atitinkamą kvalifikaciją, ar kitiems už motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą atsakingiems 
specialistams.


