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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 26
3 konstatuojamoji dalis

(3) Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti 
efektyvų vidaus rinkos funkcionavimą ir 
aukštą žmonių sveikatos ir vartotojų interesų 
apsaugos lygį išsamiomis ir 
supaprastintomis procedūromis, yra 
pakeičiamos ankstesnės direktyvos ir 
sprendimai dėl maisto produktuose leistinų 
naudoti maisto priedų.

(3) Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti 
efektyvų vidaus rinkos funkcionavimą ir 
aukštą žmonių sveikatos, aplinkos ir 
vartotojų, ypač negalinčių vartoti tam tikrų 
medžiagų, interesų apsaugos lygį 
išsamiomis ir supaprastintomis 
procedūromis, yra pakeičiamos ankstesnės 
direktyvos ir sprendimai dėl maisto 
produktuose leistinų naudoti maisto priedų.

Or. en

Pagrindimas

Reikia ypač atsižvelgti į pažeidžiamas grupes ir alergiškus žmones. Daugumai turi būti 
sudarytos galimybės maitintis įprastose parduotuvėse parduodamu, o ne specialiu dietiniu 
maistu. Todėl vienas patvirtinimo kriterijų pagal šį reglamentą turėtų būti toks: medžiaga 
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arba jos naudojimo būdas neturi mažinti alergiškiems žmonėms prieinamo maisto 
pasirinkimo. Sąvoka „negalintis vartoti“ apima daugiau negu sąvoka „alergiškas“. Ji apima 
ir tam tikrus priedus sunkiai virškinančius žmones, ir tuos, kuriems būdinga konkreti alerginė 
reakcija.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 27
7 konstatuojamoji dalis

(7) Maisto priedai yra tvirtinami ir 
naudojami tik tada, jei jie atitinka šiame 
reglamente nurodytus kriterijus. Maisto 
priedai turi būti saugūs naudoti, 
technologiškai turi būti būtina juos naudoti, 
jų naudojimas neturi klaidinti vartotojų ir 
suteikti naudą jiems.        

(7) Maisto priedai yra tvirtinami ir 
naudojami tik tada, jei jie atitinka šiame 
reglamente nurodytus kriterijus. Maisto 
priedai turi būti saugūs naudoti, 
technologiškai turi būti būtina juos naudoti, 
jų naudojimas neturi klaidinti vartotojų ir 
suteikti naudą jiems. Vartotojų klaidinimas 
apima naudojamų ingredientų kokybės, 
gamybos proceso arba produkto 
natūralumo, jo maistinės kokybės ir jame 
esančių vaisių ir daržovių aspektus.

Or. en

Pagrindimas

Šio pakeitimo reikia, kad formuluotė „vartotojų klaidinimas“ būtų visuotinai geriau 
suprantama.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 28
7 konstatuojamosios dalies 1a pastraipa (nauja)

Vartotojų klaidinimas apima naudojamų 
ingredientų šviežumo, kokybės, gamybos 
proceso arba produkto natūralumo arba jo 
maistinės kokybės ir kitus aspektus.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo neišsamiu sąrašu siekiama konkretizuoti klaidinimo sąvoką.
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Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 29
8 konstatuojamoji dalis

(8) Reikalaujama, kad maisto priedai visais 
atvejais atitiktų patvirtintas specifikacijas. 
Specifikacija apima informaciją, padedančią 
tesingai nustatyti maisto priedą, įskaitant jo 
kilmę, ir apibūdinti priimtinus grynumo 
kriterijus. Anksčiau sudarytos specifikacijos 
1995 m. liepos 5 d. Komisijos direktyvoje 
95/31/EB nustatančioje tam tikrus saldiklių, 
skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo 
kriterijus, 1995 m. liepos 26 d. Komisijos 
direktyvoje 95/45/EB nustatančioje tam 
tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto 
produktuose, grynumo kriterijus ir 1996 m. 
gruodžio 2 d. Komisijos direktyvoje 
96/77/EB nustatančioje konkrečius maisto 
priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, 
grynumo kriterijus, nurodytiems maisto 
priedams turi būti taikomos tol, kol tokie 
priedai bus įtraukti į šio reglamento priedus. 
Tada tokių priedų specifikacijos turi būti 
nurodomos reglamente. Tokios 
specifikacijos turi būti tiesiogiai susijusios 
su šio reglamento priedų Bendrijos leistinų 
priedų sąrašuose nurodytais priedais. Tačiau 
atsižvelgiant į tokių specifikacijų sudėtingą 
pobūdį ir turinį ir siekiant aiškumo, jos 
nebus įtraukiamos į Bendrijos sąrašus, tačiau 
bus pateikiamos su vienu ar daugiau atskirų 
reglamentų.

(8) Reikalaujama, kad maisto priedai atitiktų 
patvirtintas specifikacijas. Specifikacija 
apima informaciją, padedančią teisingai 
nustatyti maisto priedą, įskaitant jo kilmę, ir 
apibūdinti priimtinus grynumo kriterijus. 
Anksčiau sudarytos specifikacijos 1995 m. 
liepos 5 d. Komisijos direktyvoje 95/31/EB 
nustatančioje tam tikrus saldiklių, skirtų 
naudoti maisto produktuose, grynumo 
kriterijus, 1995 m. liepos 26 d. Komisijos 
direktyvoje 95/45/EB nustatančioje tam 
tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto 
produktuose, grynumo kriterijus ir 1996 m. 
gruodžio 2 d. Komisijos direktyvoje 
96/77/EB nustatančioje konkrečius maisto 
priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, 
grynumo kriterijus, nurodytiems maisto 
priedams turi būti taikomos tol, kol tokie 
priedai bus įtraukti į šio reglamento priedus. 
Tada tokių priedų specifikacijos turi būti 
nurodomos reglamente. Tokios 
specifikacijos turi būti tiesiogiai susijusios 
su šio reglamento priedų Bendrijos leistinų 
priedų sąrašuose nurodytais priedais. Tačiau 
atsižvelgiant į tokių specifikacijų sudėtingą 
pobūdį ir turinį ir siekiant aiškumo, jos 
nebus įtraukiamos į Bendrijos sąrašus, tačiau 
bus pateikiamos su vienu ar daugiau atskirų 
reglamentų.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „visais atvejais“ turėtų būti išbraukti, nes maisto priedai, ištirpę arba susimaišę su 
kitais priedais arba ingredientais, daugiau negali visais aspektais atitikti nustatytų 
specifikacijų, pvz., dėl vandens kiekio.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 30
8 konstatuojamoji dalis

(8) Reikalaujama, kad maisto priedai visais 
atvejais atitiktų patvirtintas specifikacijas. 
Specifikacija apima informaciją, padedančią 
tesingai nustatyti maisto priedą, įskaitant jo 
kilmę, ir apibūdinti priimtinus grynumo 
kriterijus. Anksčiau sudarytos specifikacijos 
1995 m. liepos 5 d. Komisijos direktyvoje 
95/31/EB nustatančioje tam tikrus saldiklių, 
skirtų naudoti maisto produktuose, grynumo 
kriterijus, 1995 m. liepos 26 d. Komisijos 
direktyvoje 95/45/EB nustatančioje tam 
tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto 
produktuose, grynumo kriterijus ir 1996 m. 
gruodžio 2 d. Komisijos direktyvoje 
96/77/EB nustatančioje konkrečius maisto 
priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, 
grynumo kriterijus, nurodytiems maisto 
priedams turi būti taikomos tol, kol tokie 
priedai bus įtraukti į šio reglamento priedus. 
Tada tokių priedų specifikacijos turi būti 
nurodomos reglamente. Tokios 
specifikacijos turi būti tiesiogiai susijusios 
su šio reglamento priedų Bendrijos leistinų 
priedų sąrašuose nurodytais priedais. Tačiau 
atsižvelgiant į tokių specifikacijų sudėtingą 
pobūdį ir turinį ir siekiant aiškumo, jos 
nebus įtraukiamos į Bendrijos sąrašus, tačiau 
bus pateikiamos su vienu ar daugiau atskirų 
reglamentų.

(8) Reikalaujama, kad maisto priedai atitiktų 
patvirtintas specifikacijas. Specifikacija 
apima informaciją, padedančią teisingai 
nustatyti maisto priedą, įskaitant jo kilmę, ir 
apibūdinti priimtinus grynumo kriterijus. 
Anksčiau sudarytos specifikacijos 1995 m. 
liepos 5 d. Komisijos direktyvoje 95/31/EB 
nustatančioje tam tikrus saldiklių, skirtų 
naudoti maisto produktuose, grynumo 
kriterijus, 1995 m. liepos 26 d. Komisijos 
direktyvoje 95/45/EB nustatančioje tam 
tikrus dažiklių, skirtų naudoti maisto 
produktuose, grynumo kriterijus ir 1996 m. 
gruodžio 2 d. Komisijos direktyvoje 
96/77/EB nustatančioje konkrečius maisto 
priedų, išskyrus dažiklius ir saldiklius, 
grynumo kriterijus, nurodytiems maisto 
priedams turi būti taikomos tol, kol tokie 
priedai bus įtraukti į šio reglamento priedus. 
Tada tokių priedų specifikacijos turi būti 
nurodomos reglamente. Tokios 
specifikacijos turi būti tiesiogiai susijusios 
su šio reglamento priedų Bendrijos leistinų 
priedų sąrašuose nurodytais priedais. Tačiau 
atsižvelgiant į tokių specifikacijų sudėtingą 
pobūdį ir turinį ir siekiant aiškumo, jos 
nebus įtraukiamos į Bendrijos sąrašus, tačiau 
bus pateikiamos su vienu ar daugiau atskirų 
reglamentų.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „visais atvejais“ turėtų būti išbraukti, nes maisto priedai, ištirpę arba susimaišę su 
kitais priedais arba ingredientais, žinoma, daugiau negali visais aspektais atitikti nustatytų 
specifikacijų, pvz., dėl vandens kiekio.
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Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 31
12 konstatuojamoji dalis

(12) Į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, taikymo sritį įeinantys 
maisto priedai turi būti tvirtinami pirmiausia 
pagal minėtą reglamentą, o po to – pagal šį 
reglamentą.

(12) Į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, taikymo sritį įeinantys 
maisto priedai turi būti tvirtinami pagal 
minėtą reglamentą ir pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Suprantama, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 tvirtinant genetiškai modifikuotus 
maisto produktus ir ingredientus būtų taikoma „vieno langelio“ procedūra.  Reikalavimas 
patvirtinti genetiškai modifikuotą maisto priedą pagal Reglamentą 1829/2003 ir tik tada 
vertinti, ar jį galima įtraukti į siūlomo maisto priedų reglamento II ir III priedus, prieštarauja 
šiam metodui ir gali lemti, kad tam pačiam maisto priedui reikės taikyti dvi atskiras 
patvirtinimo procedūras.  Tai būtų per daug biurokratiška ir lemtų vilkinimą.  
Remiantis Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 įtvirtintu „vieno langelio“ principu, turėtų būti 
užtikrinta integruota genetiškai modifikuotų maisto priedų patvirtinimo procedūra, t. y. tais 
atvejais, kai vertinimai turi būti atliekami pagal 1829/2003/EB ir pagal šį reglamentą, abu šie 
vertinimai turi būti atliekami kartu – faktiškai vykdomos ne dvi atskiros procedūros, o 
atliekamas vienas EFSA vertinimas.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 32
12 konstatuojamoji dalis

(12) Į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, taikymo sritį įeinantys 
maisto priedai turi būti tvirtinami pirmiausia
pagal minėtą reglamentą, o po to – pagal šį 
reglamentą.

(12) Į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto 
maisto ir pašarų, taikymo sritį įeinantys 
maisto priedai turi būti tvirtinami pagal 
minėtą reglamentą ir pagal šį reglamentą.

Or. en
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Pagrindimas

Suprantama, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 tvirtinant genetiškai modifikuotus 
maisto produktus ir ingredientus būtų taikoma „vieno langelio“ procedūra.  Reikalavimas 
patvirtinti genetiškai modifikuotą maisto priedą pagal Reglamentą 1829/2003 ir tik tada 
vertinti, ar jį galima įtraukti į siūlomo maisto priedų reglamento II ir III priedus, prieštarauja 
šiam metodui ir gali lemti, kad tam pačiam maisto priedui reikės taikyti dvi atskiras 
patvirtinimo procedūras.  Tai būtų per daug biurokratiška ir lemtų vilkinimą.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 33
1 straipsnio b punktas

b) maisto priedų naudojimo maisto 
produktuose, maisto prieduose ir maisto 
fermentuose, sąlygos;

b) maisto priedų naudojimo maisto 
produktuose, įskaitant maisto priedus ir 
maisto fermentus, sąlygos, remiantis 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(EB) XY/2006 dėl maisto fermentų ir 
maisto kvapiųjų medžiagų ir Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
XY/2006 dėl kvapiųjų medžiagų ir tam tikrų 
kitų aromatinių savybių turinčių maisto 
ingredientų;

Or. de

{DE}

Pagrindimas

Šiuo reglamentu turėtų būti atsižvelgiama į visą maisto priedų paketą. Tada ateityje nereikės 
jo taisyti.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 34
1 straipsnio b punktas

b) maisto priedų naudojimo maisto 
produktuose, maisto prieduose ir maisto 
fermentuose, sąlygos;

b) maisto priedų naudojimo maisto 
produktuose, maisto prieduose, maisto 
fermentuose ir maisto kvapiosiose 
medžiagose sąlygos;
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Or. en

Pagrindimas

Siekdamos nuoseklumo taikant maisto priedų naudojimo maisto prieduose taisykles Komisija 
ir valstybės narės tikriausiai susitarė į III priedą konkrečiai įtraukti „maisto kvapiosiose 
medžiagose“ naudojamus maisto priedus. [Kvapiosios medžiagos dabar laikomos maisto 
produktais, nurodytais apibrėžtyse – 3 straipsnyje: „ii) sausi arba koncentruoti maisto 
produktai, įskaitant kvapiąsias medžiagas...“] Maisto prieduose, fermentuose ir kvapiosiose 
medžiagose naudojamiems maisto priedams turėtų būti taikomos nuoseklios taisyklės, o jeigu 
dabartinės taisyklės bus keičiamos, turi būti užtikrinta, kad atitinkamai bus pakeistos 
nuostatos visame tekste.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 35
1a straipsnis (naujas)

1a straipsnis
Maisto produktai, turintys priedų, 
neatitinkančių šio reglamento nuostatų, į 
rinką neteikiami.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu aiškiai nurodoma tai, kas pasiūlyme numanoma, bet dabartiniame tekste 
aiškiai nepasakyta. Jeigu maisto produktuose yra priedų, neatitinkančių šio reglamento 
reikalavimų, neturi būti leidžiama jų teikti į rinką.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 36
2 straipsnio 2 dalies b punktas

b) augalų ir augalų produktų apsaugai pagal 
Bendrijos augalų sveikatai nustatytas 
taisykles naudojamoms medžiagoms;

b) augalų ir augalų produktų apsaugai pagal 
Bendrijos augalų sveikatai nustatytas 
taisykles naudojamoms medžiagoms, 
išskyrus atvejus, kai jos lieka galutiniame 
produkte;

Or. en
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 37
2 straipsnio 2 dalies b punktas

b) augalų ir augalų produktų apsaugai pagal 
Bendrijos augalų sveikatai nustatytas 
taisykles naudojamoms medžiagoms;

b) augalų ir augalų produktų apsaugai pagal 
Bendrijos augalų sveikatai nustatytas 
taisykles naudojamoms medžiagoms, 
išskyrus kaip veikliąsias konservavimo 
medžiagas nuėmus derlių naudojamus 
augalų apsaugos produktus;

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas turi būti taikomas daržovių ir vaisių (daugiausia obuolių) išsaugojimui 
nuėmus derlių naudojamiems pesticidams, pvz., metilciklopropenui (1-MCP).

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 38
2 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) maisto produktų gamyboje 
naudojamoms mikrobų kultūroms, kurios 
gali gaminti maisto priedus, bet nėra 
specialiai naudojamos jiems gaminti. 

Or. en

Pagrindimas

1. Siekiant nuoseklumo su pasiūlymu dėl reglamento dėl maisto fermentų (COM (2006) 425 
galutinio 2 straipsnio 4 dalis) ir siekiant suderinti patvirtinimo paketo reglamentus (COM 
(2006) 423 galutinis), mikrobų kultūroms, gaminančioms maisto priedus, reglamento 
projektas neturėtų būti taikomas.
2. Fermentuotiems produktams (pvz., jogurtui, sūriui, dešrelėms, raugintiems kopūstams) 
naudojamos mikrobų kultūros neturėtų būti laikomos fermentais ar priedais, nors dėl savo 
pobūdžio gali juos gaminti.  Pats šių priedų, kurie faktiškai sukuriami gaminant maisto 
produktą vykstančiame fermentacijos procese, buvimas nėra technologinė funkcija. 
Patvirtinus šį pakeitimą, nereikės kiekvieną kartą diskutuoti ir bus išvengta teisinio 
neapibrėžtumo.  
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 39
2 straipsnio 5 dalis

5. Prireikus, ir remiantis 28 straipsnio 2 
dalyje nurodyta tvarka, gali būti svarstoma, 
ar konkreti medžiaga įeina į šio reglamento 
taikymo sritį. 

5. Prireikus, remiantis 28 straipsnio 2a 
dalyje nurodyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali būti svarstoma, ar konkreti 
medžiaga įeina į šio reglamento taikymo 
sritį. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujojo komitologijos sprendimo nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 40
3 straipsnio 2 dalies a punkto įvadinė dalis

a) „maisto priedas“ – bet kuri medžiaga, 
paprastai atskirai nevartojama kaip maisto 
produktas ir nevartojama kaip būdingas 
maisto produkto ingredientas, 
nepriklausomai nuo to, ar ji turi mitybinę 
vertę, ir kurios sąmoningas dėjimas į maisto 
produktą pagal gamybos, perdirbimo, 
ruošimo, apdorojimo, pakavimo, 
transportavimo ar saugojimo technologiją 
reiškia ar gali reikšti, kad ji arba jos 
šalutiniai produktai tiesiogiai ar netiesiogiai 
tampa tų maisto produktų komponentu; 
tačiau maisto priedais nėra laikomi:

a) „maisto priedas“ – bet kuri medžiaga, 
paprastai atskirai nevartojama kaip maisto 
produktas ir nevartojama kaip būdingas 
maisto produkto ingredientas, 
nepriklausomai nuo to, ar ji turi mitybinę 
vertę, ir kurios sąmoningas dėjimas į maisto 
produktą pagal gamybos, perdirbimo, 
ruošimo, apdorojimo, pakavimo, 
transportavimo ar saugojimo technologiją 
reiškia ar gali reikšti, kad ji arba jos 
šalutiniai produktai tiesiogiai ar netiesiogiai 
tampa tų maisto produktų komponentu; 
maisto priedais nėra laikomi:

Or. en

Pagrindimas

Toliau 2 dalies a punkto sąraše įvardytos medžiagos yra maisto ingredientai, kurie nėra 
priedai ir į juos nepanašūs. Žodį „tačiau“ galima išbraukti, kad nekiltų minčių, jog kuri nors 
iš šių medžiagų galėjo būti laikoma maisto priedu. 



PE 386.367v01-00 10/57 AM\656334LT.doc
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 41
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

i) maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
monosacharidų, disacharidų arba 
oligosacharidų, ir kurie yra naudojami dėl 
savo saldinančių savybių;

i) monosacharidai, disacharidai arba 
oligosacharidai ir jų turintys maisto 
produktai, naudojami dėl savo saldinančių 
savybių;

Or. en

Pagrindimas

Kadangi monosacharidai ir disacharidai (ir šiek tiek trumpoje grandinėje naudojami 
oligosacharidai) turi saldinančių savybių, išimtis turėtų būti tiesiogiai taikoma pačioms 
medžiagoms, o ne šių medžiagų turintiems maisto produktams. Logiška būtų manyti, kad šių 
medžiagų turintys maisto produktai negalėtų būti laikomi maisto priedais.  

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 42
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

i) maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
monosacharidų, disacharidų arba 
oligosacharidų ir kurie yra naudojami dėl 
savo saldinančių savybių;

i) maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
monosacharidų, disacharidų arba 
oligosacharidų ir kurie yra naudojami dėl 
savo saldinančių savybių; (Šis pakeitimas 
variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „saldikliai“ turėtų būti taikoma tik priedams.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 43
3 straipsnio 2 dalies a punkto i papunktis

i) maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
monosacharidų, disacharidų arba 
oligosacharidų ir kurie yra naudojami dėl 

i) maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
monosacharidų, disacharidų arba 
oligosacharidų ir kurie yra naudojami dėl 
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savo saldinančių savybių; savo saldinančių savybių; (Šis pakeitimas 
variantui lietuvių kalba įtakos neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „saldikliai“ turėtų būti taikoma tik priedams.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 44
3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

ii) sausi arba koncentruoti maisto produktai, 
įskaitant kvapiąsias medžiagas, naudojamas 
gaminant sudėtinius maisto produktus, dėl 
savo aromatinių, skonio ar maistinių 
savybių, kartu su šalutiniu spalvinančiu 
poveikiu;

ii) sausi arba koncentruoti maisto produktai, 
įskaitant kvapiąsias medžiagas, naudojamas 
gaminant sudėtinius maisto produktus, dėl 
savo aromatinių, skonio ar maistinių 
savybių, kartu su šalutiniu spalvinančiu ir 
papildomu technologiniu poveikiu;

Or. de

Pagrindimas

Šiuo atžvilgiu svarbus ne tik spalvinantis, bet ir bet kuris kitas technologinis poveikis, pvz., 
antioksidacinis. Be to, technologinis poveikis, pvz., spalvinantis, nebūtinai yra šalutinis.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 45
3 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

ii) sausi arba koncentruoti maisto produktai, 
įskaitant kvapiąsias medžiagas, naudojamas 
gaminant sudėtinius maisto produktus, dėl 
savo aromatinių, skonio ar maistinių 
savybių, kartu su šalutiniu spalvinančiu
poveikiu;

ii) sausi arba koncentruoti maisto produktai, 
įskaitant kvapiąsias medžiagas, naudojamas 
gaminant sudėtinius maisto produktus, dėl 
savo aromatinių, skonio ar maistinių 
savybių, kartu su šalutiniu poveikiu, pvz., 
spalvinančiu;

Or. en
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Pagrindimas

Šioje dalyje minimi maisto produktai dažnai naudojami ne dėl aromatinių, skonio arba 
maistinių savybių, o dėl kito, šalutinio poveikio, pvz., spalvinančių savybių; todėl siūlome 
spalvinantį poveikį pateikti kaip pavyzdį.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 46
3 straipsnio 2 dalies a punkto viii papunktis

viii) kraujo plazma, valgomoji želatina, 
baltyminiai hidrolizatai ir jų druskos, pieno 
baltymai ir glitimas;

viii) kraujo plazma, kraujo proteinai, 
valgomoji želatina, baltyminiai hidrolizatai 
ir jų druskos, pieno baltymai ir glitimas;

Or. en

Pagrindimas

Į šį sąrašą turėtų būti įtraukti kraujo proteinai. Kraujo plazma buvo pirmoji kraujo frakcija 
arba kraujo proteinas, panaudotas maisto produktuose. Jau sukurtos kitos kraujo frakcijos 
arba kraujo proteinai, taikomi panašiai, kaip ir 3 straipsnio 2 dalies a punkto viii papunktyje 
išdėstytame sąraše minimi proteinai.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 47
3 straipsnio 2 dalies e punkto i ir ii papunkčiai

i) monosacharidų, disacharidų arba 
oligosacharidų; arba

i) monosacharidų arba disacharidų; arba

ii) maistas, kurio sudėtyje yra 
monosacharidų, disacharidų arba 
oligosacharidų, kurie yra panaudoti dėl savo 
saldinančių savybių;

ii) maistas, kurio sudėtyje yra 
monosacharidų arba disacharidų, kurie yra 
panaudoti dėl savo saldinančių savybių;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti su Direktyva 94/35 dėl maisto produktuose naudojamų saldiklių, Direktyva 
90/496 dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo ir Reglamentu 1924/2006 dėl teiginių 
apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, į „nesaldinto cukrumi maisto“ apibrėžtį 
turėtų būti įtraukti tik monosacharidai ir disacharidai. Todėl nuorodą į oligosacharidus 
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reikėtų išbraukti. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 48
3 straipsnio 2 dalies f punktas

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 30 % sumažinto energijos 
kiekio maistas, lyginant su pirminiu maistu 
arba panašiu produktu; 

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 25% sumažinto energijos kiekio 
maistas, lyginant su pirminiu maistu arba 
panašiu produktu;

Or. de

Pagrindimas

Codex Alimentarius reikalaujama sumažinti energijos kiekį 25 proc. Kadangi iki šiol buvęs 
neatitikimas nuolat sukeldavo prekybos kliūčių, reikia jį keisti.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 49
3 straipsnio 2 dalies f punktas

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 30 % sumažinto energijos 
kiekio maistas, lyginant su pirminiu maistu 
arba panašiu produktu;

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 25% sumažinto energijos kiekio 
maistas, lyginant su pirminiu maistu arba 
panašiu produktu;

Or. pl

Pagrindimas

Reikalavimas sumažinti energijos kiekį maiste bent 30 proc., kad maistą būtų galima laikyti 
„sumažinto energijos kiekio maistu“, yra sunkiai įgyvendinamas ir neatitinka tarptautinių 
normų, t. y. Codex Alimentarius.  Išlaikant 30 proc. ribą bus stabdomos naujovės „sumažinto 
energijos kiekio maisto“ srityje, o atsižvelgiant į dabartinį susirūpinimą dėl nutukimo tai būtų 
apgailėtina.  Tai neatitinka bendros politikos gaminti „sveiko maisto“ produktus, tarp kurių 
turėtų būti „sumažinto energijos kiekio maistas“. Riba turėtų būti pakeista į 25 proc., kaip 
numatyta tarptautiniu mastu nustatytose Codex Alimentarius gairėse.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 50
3 straipsnio 2 dalies f punktas

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 30 % sumažinto energijos 
kiekio maistas, lyginant su pirminiu maistu 
arba panašiu produktu;

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 25% sumažinto energijos kiekio 
maistas, lyginant su pirminiu maistu arba 
panašiu produktu;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas sumažinti energijos kiekį maiste bent 30 proc., kad maistą būtų galima laikyti 
„sumažinto energijos kiekio maistu“, yra sunkiai įgyvendinamas ir neatitinka tarptautinių 
normų, t. y. Codex Alimentarius.  Išlaikant 30 proc. ribą bus stabdomos naujovės „sumažinto 
energijos kiekio maisto“ srityje, o atsižvelgiant į dabartinį susirūpinimą dėl nutukimo tai būtų 
apgailėtina.  Tai neatitinka bendros politikos gaminti „sveiko maisto“ produktus, tarp kurių 
turėtų būti „sumažinto energijos kiekio maistas“. Riba turėtų būti pakeista į 25 proc., kaip 
numatyta tarptautiniu mastu nustatytose Codex Alimentarius gairėse.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 51
3 straipsnio 2 dalies f punktas

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 30 % sumažinto energijos 
kiekio maistas, lyginant su pirminiu maistu 
arba panašiu produktu;

f) „sumažinto energijos kiekio maistas“ – ne 
mažiau kaip 25% sumažinto energijos kiekio 
maistas, lyginant su pirminiu maistu arba 
panašiu produktu;

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti pasiūlymą su tarptautiniais standartais. Remiantis 
Kodekso standartu, maistą galima vadinti „sumažinto energijos kiekio maistu“, kai energijos 
kiekis sumažinamas 25 proc.  Nors šiame pasiūlyme įvardyta riba skirta tam, kad būtų 
įvykdytos sąlygos dėl saldiklių naudojimo, šis pakeitimas galėtų padėti suderinti ES ir 
Kodekso standartus dėl teiginių apie maistingumą.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 52
3 straipsnio 2 dalies g punktas

g) „ne maiste esantys saldikliai“ – leistinų 
saldiklių preparatai, kuriuose gali būti kitų 
maisto priedų ir (arba) maisto ingredientų, 
kurie yra skirti parduoti galutiniam 
vartotojui kaip cukraus pakaitalas.

g) „ne maiste esantys saldikliai“ – leistinų 
saldiklių preparatai, kuriuose gali būti kitų 
maisto priedų ir (arba) maisto ingredientų, 
kurie yra skirti parduoti galutiniam 
vartotojui kaip cukrų pakaitalas.

Or. en

Pagrindimas

Apibrėžtyje turėtų būti nurodomas ne „cukrus“, o „cukrūs“, nes cukrus (t. y. sacharozė) nėra 
vienintelis maistingas angliavandenis, turintis saldinančių savybių.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 53
3 straipsnio 2 dalies ga punktas (naujas)

ga) „sumažinto cukraus kiekio maistas“ –
ne mažiau kaip 30 % sumažinto 
monosacharidų ir disacharidų kiekio 
maistas, lyginant su panašiu produktu; 

Or. en

Pagrindimas

1. Siekiama suderinti su Reglamentu 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą. Remiantis Reglamentu 1924/2006 galimybė vartoti teiginį 
„sumažintas“ atsiranda, kai tam tikros maistingosios medžiagos (paprastai riebalų arba 
cukrų) kiekis, palyginti su panašiu produktu, sumažinamas bent 30 proc.  
2. Siekiant teisinio aiškumo į šį teisės aktą turėtų būti įtraukta sumažinto cukraus kiekio 
maisto apibrėžtis.
3. Šioje apibrėžtyje pateikta nuoroda į monosacharidus ir disacharidus atitinka 2 straipsnio 
e punkto i ir ii papunkčius ir turėtų būti vartojama siekiant užkirsti kelią netinkamai aiškinti 
žodį „cukrūs“. 
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 54
3 straipsnio 2 dalies gb punktas (naujas)

gb) „Quantum satis“ reiškia, kad 
nenustatomas didžiausias leistinas lygis. 
Vis dėlto maisto priedai naudojami 
atsižvelgiant į geros gamybos praktiką, ne 
didesniu negu yra reikalinga tikslui 
pasiekti lygiu ir su sąlyga, kad vartotojas 
nėra klaidinamas.
1 Apibrėžtis pritaikyta pagal Direktyvos 94/35/EB 
(dėl saldiklių) 2 straipsnio 5 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Quantum satis: 10 straipsnio 2 dalyje paminėta „quantum satis“ apibrėžtis turėtų būti 
įtraukta į šį straipsnį, kuriame išdėstytos ir kitos apibrėžtys.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 55
4 straipsnio 1 dalis

1. Tik II priede pateiktame Bendrijoje 
leistinų naudoti priedų sąraše nurodyti 
maisto priedai gali būti atskirai pateikiami į 
rinką arba naudojami maiste, įskaitant 
specialios paskirties maisto produktus, 
įeinančius į Direktyvos 89/398/EEB 
taikymo sritį.

1. Tik II priede pateiktame Bendrijoje 
leistinų naudoti priedų sąraše nurodyti 
maisto priedai gali būti atskirai pateikiami į 
rinką arba tame sąraše minimais arba 
išvardytais tikslais naudojami maiste.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir teisinio neapibrėžtumo, naujajame reglamente, kaip ir 
Direktyvoje 95/2/EB, maisto priedus reikėtų susieti su tam tikrais naudojimo tikslais.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 56
4 straipsnio 5 dalis

5. Maisto priedai turi visais atvejais atitikti 
specifikacijas, kaip tai yra nurodyta 12 
straipsnyje.

5. Maisto priedai turi atitikti specifikacijas, 
kaip tai yra nurodyta 12 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „visais atvejais“ turėtų būti išbraukti, nes maisto priedai, ištirpę arba susimaišę su 
kitais priedais arba ingredientais, žinoma, daugiau negali visais aspektais atitikti nustatytų 
specifikacijų, pvz., dėl vandens kiekio.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 57
4 straipsnio 5 dalis

5. Maisto priedai turi visais atvejais atitikti 
specifikacijas, kaip tai yra nurodyta 12 
straipsnyje.

5. Maisto priedai turi atitikti specifikacijas, 
kaip tai yra nurodyta 12 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Žodžiai „visais atvejais“ turi būti išbraukti, nes maisto priedai, ištirpę arba susimaišę su 
kitais priedais arba ingredientais, daugiau negali visais aspektais atitikti nustatytų 
specifikacijų, pvz., dėl vandens kiekio.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 58
4a straipsnis (naujas)

4a straipsnis
Maisto priedai ir (arba) jų turintys maisto 
produktai negali būti teikiami į rinką arba į 
apyvartą, jeigu šių maisto fermentų 
naudojimas neatitinka šio reglamento 
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nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Aiškiai uždraudus naudoti šias medžiagas, teisės aktas bus aiškesnis ir nekils teisinio 
apibrėžtumo.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 59
5 straipsnio 1 dalies a punktas

a) remiantis turimais moksliniais įrodymais, 
jis, jei naudojamas taip, kaip siūloma, 
nekelia pavojaus vartotojų sveikatos saugai;

a) remiantis turimais moksliniais įrodymais, 
jis, jei naudojamas taip arba tokiomis 
sąlygomis, kaip siūloma, nekelia pavojaus 
vartotojų sveikatos saugai;

Or. en

Pagrindimas

Neigiamą poveikį vartotojo sveikatai galima padaryti maisto priedą naudojant netinkamomis 
sąlygomis. Pvz., pasikeitus temperatūrai medžiaga gali tapti nuodingesnė. Vienas iš pavyzdžių 
– aspartamas. Tyrimais nustatyta, kad kaitinamas jis suskyla į keletą medžiagų ir kai kurios jų 
(pvz., metanolis) yra nuodingos.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 60
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) yra pagrįstas technologinis poreikis jį 
naudoti ir toks poreikis negali būti 
patenkintas kitomis ekonomiškai ir 
techniškai įvykdomomis priemonėmis;

b) siekiant naudos vartotojui yra pagrįstas 
technologinis poreikis jį naudoti ir toks 
poreikis negali būti patenkintas kitomis 
ekonomiškai ir techniškai įvykdomomis 
priemonėmis;

Or. en

Pagrindimas

Jeigu esama alternatyvų, keliančių mažesnį pavojų žmonių sveikatai, pasirinkimo laisvei ir 
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aplinkai, jas reikėtų panaudoti pirmiausia.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 61
5 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

ca) jis nesumažins alergiškų ir negalinčių 
vartoti tam tikrų maisto produktų žmonių 
laisvės pasirinkti maisto produktus.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis minėtais kriterijais, tam tikras priedas arba jo naudojimo būdas gali turėti ir 
privalumų, ir trūkumų. Galiausiai teks įvertinti įvairius privalumus ir trūkumus. Sąvoka 
„negalintis vartoti“ apima daugiau negu sąvoka „alergiškas“. Ji apima ir tam tikrus priedus 
sunkiai virškinančius žmones, ir tuos, kuriems būdinga konkreti alerginė reakcija.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 62
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Nanodalelės negali būti naudojamos 
kaip maisto priedai. 

Or. en

Pagrindimas

Nanodalelių keliamą pavojų reikia įvertinti atskirai. Šio reglamento nuostatos netinka 
specifiniam su šia besiplečiančia technologija susijusiam pavojui vertinti. Jeigu nanodalelės 
bus naudojamos gaminant maisto produktus, šis naudojimas turi būti reglamentuojamas 
specialiais teisės aktais. 

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 63
5 straipsnio 1b dalis (nauja)
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1b. Net ir tais atvejais, kai priedas gali 
turėti poveikį sveikatai pagal 1 dalies 
aa punktą, aplinkai pagal 1 dalies 
cb punktą arba alergiškų ar negalinčių 
vartoti tam tikrų maisto produktų žmonių 
pasirikimo laisvei pagal 1 dalies ca punktą, 
jį gali būti leista naudoti, jeigu 2 dalyje 
nurodyti privalumai vartotojui 
kompensuoja minėtus trūkumus.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis minėtais kriterijais, tam tikras priedas arba jo naudojimo būdas gali turėti ir 
privalumų, ir trūkumų. Galiausiai teks įvertinti įvairius privalumus ir trūkumus. Sąvoka 
„negalintis vartoti“ apima daugiau negu sąvoka „alergiškas“. Ji apima ir tam tikrus priedus 
sunkiai virškinančius žmones, ir tuos, kuriems būdinga konkreti alerginė reakcija.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 64
5 straipsnio 2 dalies c punktas

c) pagerinti maisto išsilaikymą arba tvirtumą 
arba jo organoleptines savybes, su sąlyga, 
kad maisto kilmė, medžiaga arba kokybė 
nepakis taip, kad tai galėtų suklaidinti 
vartotoją;

c) pagerinti maisto išsilaikymą arba tvirtumą 
arba jo organoleptines savybes, su sąlyga, 
kad maisto kilmė, medžiaga arba kokybė 
nepakis taip, kad tai galėtų suklaidinti 
vartotoją; Tai, pvz., gali apimti šviežumą, 
naudojamų ingredientų kokybę, produkto 
natūralumą ir vaisių bei daržovių kiekį 
jame;

Or. en

Pakeitimą pateikė David Martin, Åsa Westlund

Pakeitimas 65
5 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Išskyrus patentuotas žinias ir 
konfidencialia laikytiną informaciją, 
tvirtinant maisto priedą konkrečiai ir 
skaidriai atsižvelgiama į 1–3 dalyse 
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nustatytus kriterijus. Pagal šiuos kriterijus 
nustatomas ir galutinio sprendimo 
pagrindas.

Or. en

Pagrindimas

Viešai skelbiant, kaip priedo patvirtinimas atitinka pasiūlyme nustatytas sąlygas, maisto 
priedai bus tvirtinami atviriau ir skaidriau.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 66
5 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Išskyrus patentuotas žinias ir 
konfidencialia laikytiną informaciją, 
tvirtinant maisto priedą konkrečiai ir 
skaidriai atsižvelgiama į 1–3 dalyse 
nustatytus kriterijus. Pagal šiuos kriterijus 
nustatomas ir galutinio sprendimo 
pagrindas.

Or. en

Pagrindimas

Viešai skelbiant, kaip priedo patvirtinimas atitinka pasiūlyme nustatytas sąlygas, maisto 
priedai bus tvirtinami atviriau ir skaidriau.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 67
6 straipsnio a punktas

a) pakeičia cukrų gaminant sumažinto 
energijos kiekio maisto produktus, 
nesukeliančius karieso maisto produktus 
arba maistą be cukraus priedų;

a) pakeičia cukrų gaminant sumažinto 
energijos kiekio maisto produktus, 
nesukeliančius karieso maisto produktus, 
sumažinto cukraus kiekio maisto produktus
arba maistą be cukraus priedų;

Or. en
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Pagrindimas

1. Siekiama nuoseklumo su Reglamentu 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą, kuriame numatytas teiginys „mažai cukrų“.
2. Siekiant teisinio aiškumo į šį teisės aktą turėtų būti įtraukta sumažinto cukraus kiekio 
maisto apibrėžtis.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 68
6 straipsnio b punktas

b) pakeisdamas cukrų, prailgina produkto 
galiojimo laiką;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Produkto galiojimo laiko prailginimas nėra pagrindinis saldiklių naudojimo tikslas ir jam 
netaikoma I priede numatyta saldiklių apibrėžtis. Jeigu saldikliai būtų naudojami galiojimo 
laikui prailginti, jie turėtų būti tvirtinami remiantis 5 straipsnio nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 69
6 straipsnio b punktas

b) pakeisdamas cukrų, prailgina produkto 
galiojimo laiką;

b) prailgina produkto galiojimo laiką;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitus cukrų jo pakaitalais ne visada prailginamas galiojimo laikas.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 70
6 straipsnio b punktas
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b) pakeisdamas cukrų, prailgina produkto 
galiojimo laiką;

b) prailgina produkto galiojimo laiką;

Or. en

Pagrindimas

Cukrų pakeičiant saldikliais savaime neprailginamas produkto galiojimo laikas.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 71
7 straipsnis

Maisto priedas gali būti įtraukiamas į II 
priede pateikiamą Bendrijos sąrašo funkcinę 
dažiklių grupę tik tada, jei jis atitinka ne tik 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus, bet ir 
vieną ar daugiau iš toliau nurodytų tikslų:

Maisto priedas gali būti įtraukiamas į II 
priede pateikiamą Bendrijos sąrašo funkcinę 
dažiklių grupę tik tada, jei jis atitinka ne tik 
5 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus, bet ir 
atstato maisto, kurio spalva pakito gamybos 
sandėliavimo, pakavimo arba paskirstymo 
metu ir todėl išoriškai jis tapo mažiau 
patrauklus, priminę išvaizdą, tačiau 
neklaidina vartotojų ir neverčia jų manyti, 
kad maisto produktas yra šviežesnis arba 
mažiau perdirbtas negu iš tikrųjų.

a) atstato maisto, kurio spalva pakito 
gamybos sandėliavimo, pakavimo arba 
paskirstymo metu ir todėl išoriškai jis tapo 
mažiau patrauklus, priminę išvaizdą;
b) padaro maistą išoriškai patrauklesniu;
c) suteikia spalvą paprastai jos neturinčiam 
maistui. 

Or. en

Pagrindimas

Naudojant dažiklius vartotojai neturi būti klaidinami padarant „nepatrauklų“ maistą 
išoriškai patrauklų, sudarant įspūdį, kad buvo naudoti tam tikri ingredientai arba verčiant 
vartotojus manyti, kad intensyviai perdirbtas produktas yra natūralesnis ar šviežesnis negu iš 
tikrųjų. 
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Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 72
7 straipsnio b ir c punktai (nauji)

b) padaro maistą išoriškai patrauklesniu; b) padaro maistą išoriškai patrauklesniu, 
pvz., padeda atpažinti su tam tikrais maisto 
produktais paprastai susijusius aromatus 
arba suteikia spalvą paprastai jos 
neturinčiam maistui;

c) suteikia spalvą paprastai jos neturinčiam 
maistui.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje dažiklių direktyvoje leidžiama naudoti dažiklius siekiant padėti atpažinti su tam 
tikrais maisto produktais paprastai susijusius aromatus arba suteikti spalvą paprastai jos 
neturinčiam maistui. Siūlomame reglamente ši nuostata turėtų likti.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 73
7 straipsnio b ir c punktai (nauji)

b) padaro maistą išoriškai patrauklesniu; b) padaro maistą išoriškai patrauklesniu, 
pvz., padeda atpažinti su tam tikrais maisto 
produktais paprastai susijusius aromatus 
arba suteikia spalvą paprastai jos 
neturinčiam maistui;

c) suteikia spalvą paprastai jos neturinčiam 
maistui.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje dažiklių direktyvoje leidžiama naudoti dažiklius siekiant padėti atpažinti su tam 
tikrais maisto produktais paprastai susijusius aromatus ir suteikti spalvą paprastai jos 
neturinčiam maistui. Siūlomame reglamente ši nuostata turėtų likti. 
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 74
7 straipsnio b ir c punktai (nauji)

b) padaro maistą išoriškai patrauklesniu; b) padaro maistą išoriškai patrauklesniu, 
pvz., padeda atpažinti su tam tikrais maisto 
produktais paprastai susijusius aromatus 
arba suteikia spalvą paprastai jos 
neturinčiam maistui;

c) suteikia spalvą paprastai jos neturinčiam 
maistui.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėje dažiklių direktyvoje leidžiama naudoti dažiklius siekiant padėti atpažinti su tam
tikrais maisto produktais paprastai susijusius aromatus ir suteikti spalvą paprastai jos 
neturinčiam maistui. Labai svarbu išsaugoti šią nuostatą siūlomame reglamente.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 75
7a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Specialios sąlygos aromato ir skonio 

stiprikliams
Maisto priedą gali būti leidžiama naudoti 
kaip aromato ir skonio stipriklį tik tada, 
kai: 
a) aiškiai įrodytas technologinis poreikis ir 
norimo poveikio negalima pasiekti 
naudojant prieskonius;
b) jis neklaidina vartotojo – neverčia 
manyti, kad maisto skoniui pasiekti buvo 
naudojami prieskoniai.

Or. en
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Pagrindimas

Aromato ir skonio stiprikliai neturi klaidinti vartotojų. Neturi būti leidžiama perdirbamame 
maisto produkte mažinti prieskonių, kurie paprastai būna brangesni, kiekio. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 76
8 straipsnio 1 dalis

1. Maisto priedai gali būti priskirti vienai iš I 
priede nurodytų funkcinių grupių, 
atsižvelgiant į maisto priedo pagrindinę 
technologinę funkciją. 

1. Maisto priedai gali būti priskirti vienai iš I 
priede nurodytų funkcinių grupių, 
atsižvelgiant į maisto priedo pagrindinę 
funkciją, ir gali būti naudojami tik šiai 
funkcijai atlikti.

Dėl to, kad maisto priedas yra priskiriamas 
konkrečiai funkcinei klasei, nėra 
draudžiama jo naudoti kelioms funkcijoms.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo ir teisinio neapibrėžtumo, naujajame reglamente, kaip ir 
Direktyvoje 95/2/EB, maisto priedus reikėtų susieti su tam tikrais naudojimo tikslais. Sąvoka 
„technologinė“ šiuo atveju tik klaidina.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 77
8 straipsnio 2 dalis

2. Prireikus, dėl mokslinės pažangos arba dėl 
technologinių pokyčių, remiantis 28 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, į I 
priedą gali būti įtrauktos papildomos 
funkcinės grupės. 

2. Prireikus, dėl mokslinės pažangos arba dėl 
technologinių pokyčių į I priedą gali būti 
įtrauktos papildomos funkcinės grupės.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad keičiant bet kurią šio reglamento priedų nuostatą būtų taikomas 
bendras sprendimas.



AM\656334LT.doc 27/57 PE 386.367v01-00
Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 78
9 straipsnio 2 dalies a ir b punktai

a) maisto priedo pavadinimas ir jo E 
numeris, jei jis buvo priskirtas;

a) maisto priedo pavadinimas, priedo grupė
ir E numeris, jei jis buvo priskirtas;

b) maisto produktai, kuriuose maisto priedas 
gali būti naudojamas;

b) maisto produktai ir (arba) maisto priedai 
ir (arba) maisto fermentai ir (arba) maisto 
kvapiosios medžiagos, kuriuose maisto 
priedas gali būti naudojamas;

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 2 dalies a punktas: Bendrijos sąraše turėtų būti visa informacija, susijusi su jame 
esančiais priedais – priedo pavadinimas, priedo grupė ir E numeris.
9 straipsnio 2 dalies b punktas: Ištaisoma dėl nuoseklumo, nes 9 straipsnio 2 dalyje nurodyti 
II priede (maisto produktuose naudojami maisto priedai) ir III priede (maisto prieduose, 
maisto fermentuose ir maisto kvapiosiose medžiagose naudojami maisto priedai) išvardyti 
maisto priedai.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 79
9 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) kiti maisto priedai, kurių negalima 
naudoti kartu su šiuo maisto priedu;

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie priedai, sąveikaudami tarpusavyje, sukuria naują junginį, turintį skirtingas savybes 
ir padarinius žmonių sveikatai arba aplinkai negu abi juos sudariusios medžiagos. Jeigu 
poveikis būtų žalingas arba nuodingas, maisto priedų derinys turėtų būti nurodytas 
prieduose.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 80
10 straipsnio 2 dalis

2. Tam tikrais atvejais didžiausias leistinas 
maisto priedo vartojimo lygis nėra 
nustatomas (quantum satis). Tokiu atveju 
maisto priedas yra naudojamas atsižvelgiant 
į geros gamybos praktiką, ne didesniu negu 
yra reikalinga tikslui pasiekti lygiu ir su 
sąlyga, kad vartotojas nėra klaidinamas.

2. Tam tikrais atvejais didžiausias leistinas 
maisto priedo vartojimo lygis nėra 
nustatomas (quantum satis). Tokiu atveju 
maisto priedas yra naudojamas atsižvelgiant 
į 3 straipsnio 2 dalies gb punkte pateiktą 
apibrėžtį.

Or. en

Pagrindimas

Žr. pastabas dėl 3 straipsnio 2 dalyje pateiktų apibrėžčių. Šiame straipsnyje turėtų būti 
pateikta kryžminė nuoroda į siūlomą „Quantum satis“ apibrėžtį ir jis turėtų būti atitinkamai 
iš dalies pakeistas.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 81
10 straipsnio 3 dalis

3. Didžiausias leistinas II priede nurodytų 
maisto priedų vartojimo lygis yra nustatytas 
pagal instrukcijas paruoštiems valgyti maisto 
produktams, nebent būtų nurodyta kitaip.

3. Didžiausias leistinas II priede nurodytų ir 
reikiamais atvejais atskiestų maisto priedų 
vartojimo lygis yra nustatytas pagal 
instrukcijas paruoštiems valgyti maisto 
produktams, nebent būtų nurodyta kitaip.

Or. de

Pagrindimas

Gamyboje naudojami ir atskiesti maisto priedai. Į juos irgi reikia atsižvelgti.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 82
11 straipsnis

Į Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 taikymo Nedarant poveikio 4 straipsnio 1 ir 2 dalių 
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sritį įeinantis maisto priedas gali būti
įtrauktas į šio reglamento II ir III priede 
pateiktus Bendrijoje leistinų priedų sąrašus 
tik tada, jei jis yra patvirtintas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 straipsnį.

nuostatoms, į Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 taikymo sritį įeinantis maisto 
priedas gali būti pateikiamas į rinką ir 
naudojamas maisto produktuose tik tada, 
jei jis yra patvirtintas pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1829/2003.

Or. en

Pagrindimas

Suprantama, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 tvirtinant genetiškai modifikuotus 
maisto produktus ir ingredientus būtų taikoma „vieno langelio“ procedūra.  Reikalavimas 
patvirtinti genetiškai modifikuotą maisto priedą pagal Reglamentą 1829/2003 ir tik tada 
vertinti, ar jį galima įtraukti į siūlomo maisto priedų reglamento II ir III priedus, prieštarauja 
šiam metodui ir gali lemti, kad tam pačiam maisto priedui reikės taikyti dvi atskiras tvirtinimo 
procedūras.  Tai būtų per daug biurokratiška ir lemtų vilkinimą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 83
11 straipsnis

Į Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 taikymo 
sritį įeinantis maisto priedas gali būti 
įtrauktas į šio reglamento II ir III priede 
pateiktus Bendrijoje leistinų priedų sąrašus 
tik tada, jei jis yra patvirtintas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 straipsnį.

Iš GMO, jį naudojant arba jo pagamintas 
arba į Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
taikymo sritį įeinantis maisto priedas gali 
būti įtrauktas į šio reglamento II ir III priede 
pateiktus Bendrijoje leistinų priedų sąrašus 
tik tada, jei jis yra patvirtintas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 straipsnį. 
Jis aiškiai pažymimas žodžiais „pagamintas 
GMO“ arba „pagamintas iš GMO“, 
užrašomais šalia pavadinimo arba E 
numerio.

Or. en

Pagrindimas

Iš genetiškai modifikuotų organizmų arba jų pačių ar mikroorganizmų pagaminti maisto 
priedai turėtų būti aiškiai atitinkamai pažymėti, kad būtų užtikrinta vartotojų pasirinkimo 
laisvė.
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Pakeitimą pateikė Pilar Ayuso

Pakeitimas 84
11 straipsnis

Į Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 taikymo 
sritį įeinantis maisto priedas gali būti
įtrauktas į šio reglamento II ir III priede 
pateiktus Bendrijoje leistinų priedų sąrašus 
tik tada, jei jis yra patvirtintas pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 7 straipsnį.

Nedarant poveikio 4 straipsnio 1 ir 2 dalių 
nuostatoms, į Reglamento (EB) Nr. 
1829/2003 taikymo sritį įeinantis maisto 
priedas gali būti pateikiamas į rinką ir 
naudojamas maisto produktuose tik tada, 
jei jis yra patvirtintas pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1829/2003.

Or. en

Pagrindimas

Suprantama, kad pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 tvirtinant genetiškai modifikuotus 
maisto produktus ir ingredientus būtų taikoma „vieno langelio“ procedūra.  Reikalavimas 
patvirtinti genetiškai modifikuotą maisto priedą pagal Reglamentą 1829/2003 ir tik tada 
vertinti, ar jį galima įtraukti į siūlomo maisto priedų reglamento II ir III priedus, prieštarauja 
šiam metodui ir gali lemti, kad tam pačiam maisto priedui reikės taikyti dvi atskiras tvirtinimo 
procedūras.  Tai būtų per daug biurokratiška ir lemtų vilkinimą.  
Remiantis Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 įtvirtintu „vieno langelio“ principu, turėtų būti 
užtikrinta integruota genetiškai modifikuotų maisto priedų tvirtinimo procedūra, t. y. tais 
atvejais, kai vertinimai turi būti atliekami pagal 1829/2003/EB ir pagal šį reglamentą, abu šie 
vertinimai turi būti atliekami kartu – faktiškai turi būti ne vykdomos dvi atskiros procedūros, 
o atliekamas vienas EFSA vertinimas.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 85
13 straipsnis

Naudoti maisto priedus neperdirbtame 
maiste yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai 
toks naudojimas yra konkrečiai nurodytas II 
priede.     

Naudoti maisto priedus neperdirbtame 
maiste yra draudžiama, išskyrus atvejus, kai 
toks naudojimas yra konkrečiai nurodytas II 
priede. Draudžiama naudoti maisto priedus 
neperdirbtame maiste siekiant, kad jie 
išoriškai atrodytų patraukliau, arba 
klaidinti vartotojus dėl jų šviežumo ar 
maistinės kokybės.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 86
14 straipsnis

Dažikliai ir saldikliai neturi būti naudojami 
kūdikiams ir mažiems vaikams skirtame 
maiste, kaip tai nurodyta Direktyvoje 
89/398/EEB, įskaitant kūdikiams ir mažiems 
vaikams skirtus specialios medicininės 
paskirties dietinius maisto produktus, 
išskyrus šio reglamento II priede specialiai 
nurodytus atvejus.

Dažikliai ir saldikliai neturi būti naudojami 
kūdikiams ir mažiems vaikams iki 12 metų 
amžiaus skirtame maiste ir maiste, kuriam 
taikoma Direktyva 89/398/EEB, įskaitant 
kūdikiams ir mažiems vaikams skirtus 
specialios medicininės paskirties dietinius 
maisto produktus, išskyrus šio reglamento II 
priede specialiai nurodytus atvejus.

Dažikliai nenaudojami specialiai vaikams 
skirtame maiste. 

Or. en

Pagrindimas

Vaikus lengviau suklaidinti dažiklių ir saldiklių turinčiu maistu. Tvirtinant šiuos priedus 
pagal 5 straipsnyje pateiktus kriterijus reikia į tai atsižvelgti.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 87
16 straipsnio 1 dalies b punktas

b) maiste, į kurį buvo įdėta kvapiųjų 
medžiagų, kai maisto priedas:

b) maiste, į kurį buvo įdėta maisto priedo, 
maisto fermento arba kvapiųjų medžiagų, 
kai maisto priedas:

i) yra leistinas naudoti kvapiojoje 
medžiagoje, remiantis šiuo reglamentu;

i) yra leistinas naudoti maisto priede, maisto 
fermente arba kvapiojoje medžiagoje, 
remiantis šiuo reglamentu;

ii) pateko į maistą su kvapiąją medžiaga; ii) pateko į maistą su maisto priedu, maisto 
fermentu arba kvapiąja medžiaga;

iii) galutiniame maisto produkte neatlieka 
jokios technologinės funkcijos;

iii) galutiniame maisto produkte neatlieka 
jokios technologinės funkcijos;

Or. en

Pagrindimas

Į 16 straipsnio 1 dalies b punktą turėtų būti įtraukti ir prieduose, fermentuose bei kvapiosiose 
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medžiagose naudojami priedai. 

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 88
16 straipsnio 4 dalis

4. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, stiprių
saldiklių gali būti sudėtiniuose maisto 
produktuose, į kuriuos nėra dėta cukraus, 
sumažinto energijos kiekio sudėtiniuose 
maisto produktuose, sudėtiniuose dietiniuose 
maisto produktuose, skirtiems mažo 
kaloringumo dietoms, ilgo galiojimo 
sudėtiniuose maisto produktuose, su sąlyga, 
kad stiprų saldiklį yra leidžiama naudoti 
viename iš sudėtinių maisto produktų 
ingredientų.

4. Nepažeidžiant 1 dalies nuostatų, saldiklių 
gali būti tik sudėtiniuose maisto 
produktuose, į kuriuos nėra dėta cukrų, 
sumažinto energijos kiekio sudėtiniuose 
maisto produktuose, sudėtiniuose dietiniuose 
maisto produktuose, skirtuose mažo
kaloringumo dietoms, ilgo galiojimo 
sudėtiniuose maisto produktuose, su sąlyga, 
kad saldiklį yra leidžiama naudoti viename 
iš sudėtinių maisto produktų ingredientų.

Or. en

Pagrindimas

16 straipsnio 1 dalyje, remiantis perkėlimo principu, numatytas specialus priedų naudojimas 
konkrečiomis sąlygomis. Kalbant apie saldiklius, šiam perkėlimo principui taikomos netgi dar 
siauresnės sąlygos, kaip nustatyta 16 straipsnio 4 dalyje (ir Direktyvos 94/35/EB dėl maisto 
produktuose naudojamų saldiklių 2a dalyje). 
Vis dėlto dėl aiškumo ir siekiant, kad siūloma nuostata nebūtų aiškinama skirtingai, į 
16 straipsnio 4 dalį turėtų būti įtrauktas žodis „tik“.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 89
17 straipsnio įvadinė dalis

Prireikus, remiantis 28 straipsnio 2 dalyje
nurodyta tvarka, sprendžiama dėl to, ar:

Prireikus, remiantis 28 straipsnio 2a dalyje
nurodyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, sprendžiama dėl to, ar:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujojo komitologijos sprendimo nuostatomis.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 90
19 straipsnis

Neparduodamų galutiniam vartotojui maisto 
priedų žymėjimas

Privaloma pateikti informacija apie 
neparduodamus galutiniam vartotojui 

maisto priedus ir maisto priedų preparatus
Neparduodamais galutiniam vartotojui 
maisto priedais, jei jie yra parduodami 
atskirai arba bendrame maisto priedų ir 
(arba) maisto priedų ir ingredientų
mišinyje, kaip tai yra nurodyta Direktyvos 
2000/13/EB 6 straipsnio 4 dalyje, gali būti 
prekiaujama tik tada, jei ant jų įpakavimo
arba talpos yra šio reglamento 22 ir 23 
straipsniuose reikalaujama informacija, 
kuri turi būti lengvai matoma, aiškiai 
įskaitoma ir neištrinama.

1. Nedarant poveikio kitiems ES teisės 
aktuose numatytiems žymėjimo 
reikalavimams arba išsamesniems ar
plačiau apibūdinantiems įstatymams, 
reglamentams arba administracinėms 
nuostatoms dėl svorio ir matmenų ar dėl 
pavojingų substancijų ar preparatų 
pateikimo, klasifikavimo, pakavimo ir 
žymėjimo, taip pat dėl šių medžiagų 
transporto, neparduodamais galutiniam 
vartotojui maisto priedais ir maisto priedų 
preparatais, jei jie yra parduodami:
- atskirai arba
- bendrame maisto priedų mišinyje,
gali būti prekiaujama tik laikantis šio 
straipsnio nuostatų.
2. Ant pakuočių, talpų arba didmeninės 
prekybos atveju lydimuosiuose 
dokumentuose apie maisto priedus, skirtus 
atlikti funkciją maiste, kuriame jie bus 
naudojami, pateikiama ši informacija: 

a) šiame reglamente nurodytas priedo 
pavadinimas ir (arba) jo E numeris; arba
b) jei nėra a punkte nurodyto pavadinimo ir 
(arba) E numerio, maisto priedo 
apibūdinimas, kuris turi būti pakankamai 
tikslus siekiant atskirti tokį produktą nuo 
kitų produktų, su kuriais jis gali būti 
painiojamas. 
Jei maisto priedai arba maisto priedų 
preparatai pardavinėjami bendrame su 
kitais maisto priedais ar preparatais 
mišinyje, apie kiekvieną maisto priedą 
mažėjančia tvarka pagal jo svorio procentą 
bendroje masėje pateikiama a arba b 
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punktuose reikalaujama informacija. 
3. Be to, ant pakuotės, talpos arba produkto 
dokumentuose, kurie pateikiami pristatant 
produktą arba prieš jį pristatant, nurodoma 
ši informacija:
a) nuoroda, kad produktas yra tinkamas 
žmonėms vartoti, naudoti maiste arba gali 
būti naudojamas kaip maisto priedas;
b) gamintojo, pakuotojo arba Bendrijoje 
įsisteigusio pardavėjo vardas, pavardė arba 
pavadinimas ir adresas;
c) partiją arba siuntą nurodantis ženklas;
d) jei reikia, konkrečios laikymo ir 
naudojimo sąlygos;
e) naudojimo instrukcijos, jei jų nebuvimas 
neleistų maisto priedo naudoti tinkamai;
f) reikiamais atvejais pakankamai 
informacijos apie maisto priedo arba 
maisto priedo preparato sudėtį, kad 
vartotojas galėtų įvykdyti kiekybinius 
naudojimo maiste apribojimus; kai tokie 
patys kiekybiniai apribojimai yra taikomi 
visai komponentų, vartojamų po vieną ar 
derinant vieną su kitais, grupei, bendrą 
procentą galima nurodyti vienu skaičiumi; 
kiekio didžiausia riba nurodoma skaičiais 
arba pagal quantum satis principą;
g) grynasis (net) kiekis;
h) pakankamai informacijos, kad vartotojas 
galėtų įvykdyti Direktyvos 2000/13/EB 
reikalavimus, ypač nuostatas dėl alergenų 
ženklinimo.
4. Šiame straipsnyje numatyta informacija 
gali būti paprasčiausiai nurodyta su siunta 
susijusiuose dokumentuose, kurie 
pateikiami atvežus arba prieš atvežant 
prekes, jeigu ant produktų pakuotės arba 
talpos matomoje vietoje nurodoma, kad 
tokie produktai yra „skirti maisto produktų 
gamybai, ne mažmeninei prekybai“.
5. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
pateikiama pirkėjams lengvai suprantama 
kalba. Valstybė narė, kurioje produktas 
parduodamas, gali, remdamasi Sutartimi, 
savo teritorijoje reikalauti, kad tokia 
informacija atskiru prašymu būtų 
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nurodoma viena arba daugiau jos 
pasirinktų oficialių Bendrijos kalbų. Šiomis 
nuostatomis nedraudžiama pateikti šią 
informaciją keliomis kalbomis. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiama aiškiau ir praktiškiau išdėstyti nuostatas dėl „verslo verslui“ parduodamų produktų 
ženklinimo.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 91
19 straipsnis

Neparduodamų galutiniam vartotojui maisto 
priedų žymėjimas

Privaloma pateikti informacija apie 
neparduodamus galutiniam vartotojui 

maisto priedus
Neparduodamais galutiniam vartotojui 
maisto priedais, jei jie yra parduodami 
atskirai arba bendrame maisto priedų ir 
(arba) maisto priedų ir ingredientų
mišinyje, kaip tai yra nurodyta Direktyvos 
2000/13/EB 6 straipsnio 4 dalyje, gali būti 
prekiaujama tik tada, jei ant jų įpakavimo 
arba talpos yra šio reglamento 22 ir 23 
straipsniuose reikalaujama informacija, 
kuri turi būti lengvai matoma, aiškiai 
įskaitoma ir neištrinama.

1. Nedarant poveikio kitiems Bendrijos 
teisės aktuose numatytiems žymėjimo 
reikalavimams, neparduodamais galutiniam 
vartotojui maisto priedais, jei jie yra 
parduodami

- atskirai,
- bendrame maisto priedų mišinyje arba
bendrame mišinyje su kitomis medžiagomis 
ar maisto ingredientais, naudojamais jų 
galiojimo laikui prailginti ir palengvinti jų 
pardavimą, standartizavimą, atskiedimą, 
ištirpinimą arba dėjimą į maistą,
gali būti prekiaujama tik laikantis šio 
straipsnio nuostatų.
2. Pakuotėse, talpose arba didmeninės 
prekybos atveju lydimuosiuose 
dokumentuose pateikiama ši informacija: 
a) funkcija, kurią maisto priedai skirti 
atlikti maiste,
i) šiame reglamente nurodytas priedo 
pavadinimas arba jo E numeris, arba
ii) jei nėra i punkte nurodyto pavadinimo 
arba E numerio, maisto priedo 
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apibūdinimas, kuris turi būti pakankamai 
tikslus siekiant atskirti jį nuo kitų 
produktų, su kuriais jis gali būti
painiojamas;
b) grynasis (net) kiekis;
c) partiją arba siuntą nurodantis ženklas;
d) konkrečios laikymo ir naudojimo 
sąlygos;
e) minimalus galiojimo laikas. 
3. Be to, ant pakuotės, talpos arba produkto 
dokumentuose, kurie pateikiami pristatant 
produktą arba prieš jį pristatant, nurodoma 
ši informacija: 
a) gamintojo, pakuotojo arba Bendrijoje 
įsisteigusio pardavėjo vardas, pavardė arba 
pavadinimas ir adresas;
b) naudojimo instrukcijos, jei jų nebuvimas 
neleistų maisto priedo naudoti tinkamai;
c) nuoroda, kad produktas yra tinkamas 
žmonėms vartoti arba gali būti naudojamas 
kaip maisto priedas;
d) jei maisto priedo kurio nors komponento 
kiekis maiste yra ribojamas, nuoroda apie 
tokio komponento procentą maisto priede 
arba pakankamai informacijos apie maisto 
priedo sudėtį, kad pirkėjas galėtų užtikrinti 
Bendrijos nuostatų arba, jeigu tokių 
nuostatų nėra, atitinkamam maistui 
taikomų valstybės vidaus nuostatų 
laikymąsi. Kai tokie patys kiekybiniai 
apribojimai taikomi visai komponentų, 
vartojamų po vieną ar derinant vieną su 
kitais, grupei, bendrą procentą galima 
nurodyti vienu skaičiumi. Didžiausia kiekio 
riba nurodoma skaičiais arba pagal 
quantum satis principą;
e) pakankamai informacijos, kad vartotojas 
galėtų įvykdyti Direktyvos 2000/13/EB 
reikalavimus, ypač nuostatas dėl alergenų 
ženklinimo;
f) jei maisto priedas pardavinėjamas 
atskirai arba bendrame su kitais maisto 
priedais mišinyje, apie kiekvieną maisto 
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priedą mažėjančia tvarka pagal jo svorio 
procentą bendroje masėje pateikiama 
2 dalies a punkto i arba ii papunkčiuose 
nurodyta informacija. 

Or. pl

Pagrindimas

Nuostatos dėl neparduodamų galutiniam vartotojui maisto priedų žymėjimo turėtų būti 
supaprastintos. Pasiūlyme dėl teisės akto ne visada aišku, ar 19–23 straipsniuose 
reikalaujama informacija turėtų būti pateikiama atskirai, mažėjančia tvarka, ar kartu, 
bendrame sąraše. 19–23 straipsniai turėtų būti sujungti ir išdėstyti aiškiau. Be to, 
22 straipsnyje nustatomi nauji reikalavimai dėl maisto priedų, sumaišytų su kitais maisto 
ingredientais, žymėjimo. Neparduodamiems galutiniam vartotojui maisto priedams neturėtų 
būti taikomos nuostatos dėl maisto priedų žymėjimo. Pagrindinė reikalaujama galutinių 
maisto produktų ženklinimo informacija paprastai pateikiama lydimuosiuose dokumentuose, 
pvz., specifikacijose. Todėl 22 straipsnis turėtų būti išbrauktas. Turi bent jau būti įmanoma 
22 straipsnyje reikalaujamą informaciją pateikti tik lydimuosiuose dokumentuose (kaip 
numatyta 21 straipsnyje).

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 92
20 straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. pl

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 93
20 straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 94
20 straipsnio 1 dalis

1. Jei neparduodamas galutiniam vartotojui 
maisto priedas yra pardavinėjamas atskirai 
arba bendrame su kitais maisto priedais 
mišinyje, ant tokio įpakavimo arba talpos 
apie kiekvieną maisto priedą turi būti 
pateikta tokia informacija:

1. Jei neparduodamas galutiniam vartotojui 
maisto priedas yra pardavinėjamas atskirai 
arba bendrame su kitais maisto priedais 
mišinyje, ant tokio įpakavimo arba talpos 
apie kiekvieną priedą turi būti pateiktas
šiame reglamente nurodytas jo 
pavadinimas ir (arba) jo E numeris.

a) šiame reglamente nurodytas jo 
pavadinimas ir (arba) jo E numeris; arba
b) jei nėra a) punkte nurodyto pavadinimo 
ir (arba) E numerio, maisto priedo 
apibūdinimas, kuris turi būti pakankamai 
tikslus siekiant atskirti tokį produktą nuo 
kitų produktų, su kuriais jis gali būti 
painiojamas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai, kuriems konkretus priedas labai kenkia, galėtų aiškiai 
atskirti, ar jo produkte yra, žymint maisto priedus reikia įtraukti konkretų priedo pavadinimą. 
Jeigu bus leidžiama žymėti neaiškiai, vartotojai nežinos apie riziką ir kils didelis pavojus jų 
sveikatai.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 95
20 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Kai pasikeitus maisto priedo naudojimo 
sąlygoms, jis tampa nuodingesnis, ant 
pakuotės arba talpos nurodomas įspėjimas, 
kuriame aprašomas šis sąlygų pasikeitimas.

Or. en
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Pagrindimas

Neigiamą poveikį vartotojo sveikatai galima padaryti maisto priedą naudojant netinkamomis 
sąlygomis. Pvz., dėl temperatūros pokyčio medžiaga gali tapti nuodingesnė. Vienas iš 
pavyzdžių – aspartamas. Tyrimais nustatyta, kad kaitinamas jis suskyla į keletą medžiagų ir 
kai kurios jų (pvz., metanolis) yra nuodingos.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 96
21straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 97
21straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 98
22 straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 99
23 straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 100
23 straipsnio 1 dalies c punktas

c) naudojimo instrukcijos, jei jų nebuvimas 
neleistų maisto priedo naudoti tinkamai;

c) naudojimo instrukcijos, jei jų nebuvimas 
trukdytų maisto priedą naudoti tinkamai;

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti naudojimo instrukcijas turėtų būti konkretesnis.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 101
23 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

ha) galiojimo laikas.

Or. de
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Pagrindimas

Galiojimo laikas turėtų būti nurodomas ne tik pateikiant galutiniam vartotojui, bet ir 
apskritai. Taip bus užtikrinta didžiausia galima vartotojų ir naudotojų apsauga. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 102
23 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, tos dalies d), e) 
ir f) punktuose reikalaujama informacija gali 
būti paprasčiausiai nurodyta su siunta 
susijusiuose dokumentuose, kurie pateikiami 
atvežus arba prieš atvežant prekes, tačiau 
tokiu atveju ant produktų pakuotės arba 
talpos matomoje vietoje nurodoma, kad 
tokie produktai yra „skirti maisto produktų 
gamybai, ne mažmeninei prekybai“.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies, tos dalies c-f ir 
ha punktuose reikalaujama informacija gali 
būti paprasčiausiai nurodyta su siunta 
susijusiuose dokumentuose, kurie pateikiami 
atvežus arba prieš atvežant prekes, tačiau 
tokiu atveju ant produktų pakuotės arba 
talpos matomoje vietoje nurodoma, kad 
tokie produktai yra „skirti maisto produktų 
gamybai, ne mažmeninei prekybai“.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas išplaukia iš 1 dalies pakeitimo.

Pakeitimą pateikė David Martin, Åsa Westlund

Pakeitimas 103
23 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Nukrypstant nuo 19–22 straipsniuose 
numatytų žymėjimo ir informacijos 
pateikimo reikalavimų bei šio straipsnio 
1 dalyje numatytų reikalavimų, didmeninės 
prekybos atveju visa informacija gali būti 
nurodyta lydimuosiuose dokumentuose, 
pateikiamuose pristatant prekes arba prieš 
jas pristatant.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pasiūlyme neatsižvelgiama į pramoninį priedų tiekimą cisternomis, kai informacijos 
pateikimo reikalavimai skiriasi nuo taikomų pakuotėms ir talpoms.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 104
23 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Nukrypstant nuo 19–22 straipsniuose 
numatytų žymėjimo ir informacijos 
pateikimo reikalavimų bei šio straipsnio 
1 dalyje numatytų reikalavimų, didmeninės 
prekybos atveju visa informacija gali būti 
nurodyta lydimuosiuose dokumentuose, 
pateikiamuose pristatant prekes arba prieš 
jas pristatant.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme neatsižvelgiama į pramoninį priedų tiekimą cisternomis, kai informacijos 
pateikimo reikalavimai skiriasi nuo taikomų pakuotėms ir talpoms.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 105
24 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB, 
galutiniam vartotojui parduodami maisto 
priedai gali būti pardavinėjami tik tada, jei 
ant jų pakuotės yra lengvai matoma, aiškiai 
įskaitoma ir neištrinama tokia informacija:

1. Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB, 
galutiniam vartotojui parduodami maisto 
priedai gali būti pardavinėjami tik tada, jei 
ant jų pakuotės yra lengvai matoma tokia 
informacija:

Or. de

Pagrindimas

Šie reikalavimai neaiškūs. Etikečių direktyvos nuostatos praeityje pasitvirtino ir nereikia 
jokių biurokratinių papildymų.
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 106
24 straipsnio 1 dalies a punktas

a) pavadinimas, kuriuo maisto priedas yra 
parduodamas; pavadinimą turi sudaryti 
Bendrijos nuostatose tokiam maisto priedui 
taikomas pavadinimas ir jo E numeris;

a) pavadinimas, kuriuo maisto priedas yra 
parduodamas; pavadinimą turi sudaryti 
Bendrijos nuostatose tokiam maisto priedui 
taikomas pavadinimas arba jo E numeris;

Or. en

Pagrindimas

Maisto ženklinimo direktyvos 2000/13/EB 6 straipsnyje teigiama, kad „vienai iš II priede 
išvardytų grupių priskiriami komponentai“ (maisto priedai, įskaitant saldiklius) „turi būti 
nurodomi tos grupės vardu, o šalia nurodomas jų specifinis pavadinimas arba EB numeris“. 
Siekiant nuoseklumo, teisinio apibrėžtumo ir vengiant klaidinti vartotojus šis teisės aktas 
turėtų atitikti maisto ženklinimo direktyvos nuostatas.   

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 107
24 straipsnio 3 dalis

3. Poliolių ir (arba) aspartamo ir (arba) 
aspartamo-acesulfamo druskos turinčio 
saldiklio etiketėje turi būti toks įspėjimas:

3.  Poliolių ir (arba) aspartamo ir (arba) 
aspartamo-acesulfamo druskos turinčio 
saldiklio ar kito maisto etiketėje turi būti 
toks įspėjimas:

a) jei yra poliolių: „vartojant dideliais 
kiekiais, gali paleisti vidurius“;

a) jei yra poliolių: „vartojant gali paleisti 
vidurius“;

b) jei yra aspartamo ir (arba) aspartamo-
acesulfamo druskos, „yra fenilalanino 
šaltinis“.

b) jei yra aspartamo ir (arba) aspartamo-
acesulfamo druskos, „yra fenilalanino 
šaltinis“.

Or. en

Pagrindimas

Žymėjimo reikalavimai turėtų būti taikomi visiems poliolių ir aspartamo šaltiniams. Žodžiai 
„vartojant dideliais kiekiais“ skatintų vartotojus nepaisyti įspėjimo. 
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Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 108
24 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Azodažų turinčio maisto etiketėse turi 
būti įspėjimas „azodažai gali sukelti 
alerginį poveikį“.

Or. en

Pagrindimas

Azodažai gali sukelti alergines reakcijas. Todėl reglamente turi būti reikalaujama pateikti 
aiškų įspėjimą. 

Pakeitimą pateikė Bogusław Sonik

Pakeitimas 109
25 straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 110
25 straipsnis

Straipsnis išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 19 straipsnio pakeitimo pagrindimą.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 111
26 straipsnio 1 dalis

1. Maisto priedo gamintojas arba vartotojas 
nedelsiant informuoja Komisiją apie naują
mokslinę arba techninę informaciją, kuri gali 
turėti poveikį maisto priedo saugumo 
įvertinimui.

1. Maisto priedo gamintojas arba vartotojas 
nedelsiant praneša Komisijai jam žinomus 
ir jo turimus mokslinius duomenis arba 
techninę informaciją, kuri gali turėti poveikį 
maisto priedo saugumo įvertinimui.

Or. de

Pagrindimas

Maisto priedų gamintojai paprastai neturi duomenų apie faktinį maisto priedo naudojimą. 
Užsakovai gali panaudoti tas medžiagas įvairiose srityse ir įvairių rūšių maisto produktams.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 112
26 straipsnio 2 dalis

2. Komisijai pareikalavus, maisto priedo 
gamintojas arba vartotojas informuoja ją
apie faktinį maisto priedo naudojimą.

2. Maisto priedo gamintojai ir vartotojai
bendradarbiaudami su Komisija gauna 
duomenis apie faktinį maisto priedo 
naudojimą. Suteikta informacija laikoma 
konfidencialia.

Or. en

Pagrindimas

Maisto priedų gamintojai ir vartotojai, būdami pagrindiniai maisto grandinės dalyviai, turi 
įvairių duomenų. Gamintojai ir vartotojai turėtų bendradarbiauti su Komisija ir padėti jai 
parengti duomenis apie faktinį maisto priedo naudojimą. Vis dėlto ši konkreti informacija 
turėtų būti laikoma konfidencialia siekiant apsaugoti komercinius arba mokslinių tyrimų ir 
taikomosios veiklos interesus nuo galimos žalos.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 113
26 straipsnio 2 dalis
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2. Komisijai pareikalavus, maisto priedo 
gamintojas arba vartotojas informuoja ją 
apie faktinį maisto priedo naudojimą.

2. Komisijai pareikalavus, maisto priedo 
gamintojas arba vartotojas informuoja ją 
apie faktinį maisto priedo naudojimą, jeigu
jam šie duomenys prieinami. Pateikta 
informacija laikoma konfidencialia.

Or. de

Pagrindimas

Maisto priedų gamintojai paprastai neturi duomenų apie faktinį maisto priedo naudojimą. 
Užsakovai gali panaudoti tas medžiagas įvairiose srityse ir įvairių rūšių maisto produktams. 
Be to, pateikta informacija, ypač apie gamybos kiekį, yra komercinė paslaptis ir turėtų būti 
naudojama laikantis konfidencialumo.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 114
27 straipsnio 1 dalis

2. Valstybės narės palaiko maisto priedų 
suvartojimui ir naudojimui stebėjimo 
sistemas ir kasmet praneša Komisijai ir 
Europos maisto saugos tarnybai (toliau –
Tarnyba) apie tokio stebėjimo rezultatus.

2. Remdamosi rizikos vertinimo principu, 
valstybės narės palaiko maisto priedų 
suvartojimui ir naudojimui stebėjimo 
sistemas ir deramais intervalais praneša 
Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai 
(toliau – Tarnyba) apie tokio stebėjimo 
rezultatus.

Or. de

Pagrindimas

Kasmetinė pareiga teikti ataskaitas per daug biurokratinė ir neįgyvendinama, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms. Taip pat abejotina šių ataskaitų pridėtinė vertė, nes įvertinti duomenis 
beveik neįmanoma. Tikslingiau stebėti remiantis rizikos vertinimo principu ir kylančiomis 
problemomis.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 115
27 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės palaiko maisto priedų 
suvartojimui ir naudojimui stebėjimo 

1. Remdamosi rizikos vertinimo principu, 
valstybės narės palaiko maisto priedų 
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sistemas ir kasmet praneša Komisijai ir 
Europos maisto saugos tarnybai (toliau –
Tarnyba) apie tokio stebėjimo rezultatus.

suvartojimui ir naudojimui stebėjimo 
sistemas ir kasmet praneša Komisijai ir 
Europos maisto saugos tarnybai (toliau –
Tarnyba) apie tokio stebėjimo rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu nukreipti išteklius ten, kur jie gali duoti daugiausia naudos.  Stebimi turėtų būti tie 
priedai, kurie, tikėtina, bus vartojami gausiau negu priimtinomis dienos normomis.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 116
27 straipsnio 1 dalis

2. Valstybės narės palaiko maisto priedų 
suvartojimui ir naudojimui stebėjimo 
sistemas ir kasmet praneša Komisijai ir 
Europos maisto saugos tarnybai (toliau –
Tarnyba) apie tokio stebėjimo rezultatus.

2. Remdamosi rizikos vertinimo principu, 
valstybės narės palaiko maisto priedų 
suvartojimui ir naudojimui stebėjimo 
sistemas ir deramais intervalais praneša 
Komisijai ir Europos maisto saugos tarnybai 
(toliau – Tarnyba) apie tokio stebėjimo 
rezultatus.

Or. de

Pagrindimas

Kasmetinė pareiga teikti ataskaitas per daug biurokratinė ir neįgyvendinama, ypač mažoms ir 
vidutinėms įmonėms. Taip pat abejotina šių ataskaitų pridėtinė vertė, nes įvertinti duomenis 
beveik neįmanoma. Tikslingiau stebėti remiantis rizikos vertinimo principu ir kylančiomis 
problemomis.

Pakeitimą pateikė Kathy Sinnott

Pakeitimas 117
27 straipsnio 1 dalis

1. Valstybės narės palaiko maisto priedų 
suvartojimui ir naudojimui stebėjimo 
sistemas ir kasmet praneša Komisijai ir 
Europos maisto saugos tarnybai (toliau –

1. Valstybės narės palaiko maisto priedų 
suvartojimui ir naudojimui, ypač tarp nėščių 
moterų, kūdikių ir vaikų, skirtas stebėjimo 
sistemas ir kasmet praneša Komisijai ir 
Europos maisto saugos tarnybai (toliau –
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Tarnyba) apie tokio stebėjimo rezultatus. Tarnyba) apie tokio stebėjimo rezultatus.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrų priedų poveikis besivystančio ir augančio kūdikio ir vaiko organizmo sveikatai 
labai skirtingas. Tyrimais įrodyta, kad, pvz., MSG ir kiti nervams kenksmingi jaudikliai turi 
nervus ardantį poveikį.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 118
27 straipsnio 2 dalis

2. Pasikonsultavus su Tarnyba ir remiantis 
28 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra, 
gali būti nustatyta bendra valstybių narių 
metodologija dėl informacijos apie maisto 
priedų naudojimą Bendrijoje rinkimo.

2. Pasikonsultavus su Tarnyba ir remiantis 
28 straipsnio 2a dalyje nurodyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, gali 
būti nustatyta bendra valstybių narių 
metodologija dėl informacijos apie maisto 
priedų naudojimą Bendrijoje rinkimo.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujųjų komitologijos sprendimų nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 119
27 straipsnio 2 dalis

2. Pasikonsultavus su Tarnyba ir remiantis 
28 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra, 
gali būti nustatyta bendra valstybių narių 
metodologija dėl informacijos apie maisto 
priedų naudojimą Bendrijoje rinkimo.

2. Pasikonsultavus su Tarnyba ir remiantis 
28 straipsnio 2a dalyje nurodyta 
reguliavimo procedūra su tikrinimu, gali 
būti nustatyta bendra valstybių narių 
metodologija dėl informacijos apie maisto 
priedų naudojimą Bendrijoje rinkimo.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant sukurti veiksmingo stebėjimo metodiką, turi būti taikoma naujoji komitologijos 
procedūra su tikrinimu.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 120
27 straipsnio 2 dalis

2. Pasikonsultavus su Tarnyba ir remiantis 
28 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra, 
gali būti nustatyta bendra valstybių narių 
metodologija dėl informacijos apie maisto 
priedų naudojimą Bendrijoje rinkimo.

2. Pasikonsultavus su Tarnyba ir remiantis 
28 straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra, 
nustatoma bendra valstybių narių 
metodologija dėl informacijos apie maisto 
priedų naudojimą Bendrijoje rinkimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad surinktus duomenis būtų galima palyginti, reikia bendros metodikos.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 121
30 straipsnio 1 dalis

Iki įsigaliojant šiam reglamentui, pagal 
direktyvas 94/35/EB, 94/36/EB ir 95/2/EB 
leistini naudoti maisto priedai ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
II priede, prieš tai peržiūrint jų atitikimą šio 
reglamento 5, 6 ir 7 straipsniams pagal 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.
Tokia peržiūra neapima Tarnybos naujai 
atliekamo rizikos vertinimo. Peržiūra turi 
būti atlikta iki […].

1. Iki įsigaliojant šiam reglamentui, pagal 
direktyvas 94/35/EB, 94/36/EB ir 95/2/EB 
leistini naudoti maisto priedai ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
II priede, prieš tai peržiūrint jų atitikimą šio 
reglamento 5, 6 ir 7 straipsniams. Tokia 
peržiūra neapima Tarnybos naujai atliekamo 
rizikos vertinimo. Peržiūra turi būti atlikta 
iki […].

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad keičiant bet kurią šio reglamento priedų nuostatą būtų taikomas 
bendras sprendimas.
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 122
30 straipsnio 1 dalis

1. Iki įsigaliojant šiam reglamentui, pagal 
direktyvas 94/35/EB, 94/36/EB ir 95/2/EB 
leistini naudoti maisto priedai ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
II priede, prieš tai peržiūrint jų atitikimą šio 
reglamento 5, 6 ir 7 straipsniams pagal 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą. 
Tokia peržiūra neapima Tarnybos naujai 
atliekamo rizikos vertinimo. Peržiūra turi 
būti atlikta iki […].

1. Iki įsigaliojant šiam reglamentui, pagal 
direktyvas 94/35/EB, 94/36/EB ir 95/2/EB 
leistini naudoti maisto priedai ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
II priede, prieš tai peržiūrint jų atitikimą šio 
reglamento 5, 6 ir 7 straipsniams pagal 28 
straipsnio 2a dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu. Tokia peržiūra 
neapima Tarnybos naujai atliekamo rizikos 
vertinimo. Peržiūra turi būti atlikta iki […].

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujųjų komitologijos sprendimų nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Carl Schlyter, Bart Staes

Pakeitimas 123
30 straipsnio 1 dalis

Iki įsigaliojant šiam reglamentui, pagal 
direktyvas 94/35/EB, 94/36/EB ir 95/2/EB 
leistini naudoti maisto priedai ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
II priede, prieš tai peržiūrint jų atitikimą šio 
reglamento 5, 6 ir 7 straipsniams pagal 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą. 
Tokia peržiūra neapima Tarnybos naujai 
atliekamo rizikos vertinimo. Peržiūra turi 
būti atlikta iki […].

Iki įsigaliojant šiam reglamentui, pagal 
direktyvas 94/35/EB, 94/36/EB ir 95/2/EB 
leistini naudoti maisto priedai ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
II priede, prieš tai peržiūrint jų atitikimą 
šiam reglamentui pagal 28 straipsnio 2a 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Tokia peržiūra apima Tarnybos 
naujai atliekamą rizikos vertinimą. Peržiūra 
turi būti atlikta iki […].

Or. en

Pagrindimas

Atliekant peržiūrą turi būti taikoma naujoji komitologijos procedūra su tikrinimu. Turi būti 
patikrinama, ar laikomasi visų naujajame reglamente nustatytų reikalavimų. 
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 124
30 straipsnio 2 dalis

2. Direktyvos 95/2/EB V priede nurodyti 
maisto priedai, leistini naudoti maisto 
prieduose kaip pagalbinės medžiagos, ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
III priedo 1 dalyje, prieš tai peržiūrint jų 
atitikimą šio reglamento 5, 6 ir 7 
straipsniams pagal 28 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą. Tokia peržiūra 
neapima Tarnybos naujai atliekamo rizikos 
vertinimo. Peržiūra turi būti atlikta iki […].

2. Direktyvos 95/2/EB V priede nurodyti 
maisto priedai, leistini naudoti maisto 
prieduose kaip pagalbinės medžiagos, ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
III priedo 1 dalyje, prieš tai peržiūrint jų 
atitikimą šio reglamento 5, 6 ir 7 
straipsniams. Tokia peržiūra neapima 
Tarnybos naujai atliekamo rizikos vertinimo. 
Peržiūra turi būti atlikta iki […].

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad keičiant bet kurią šio reglamento priedų nuostatą būtų taikomas 
bendras sprendimas.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 125
30 straipsnio 2 dalis

2. Direktyvos 95/2/EB V priede nurodyti 
maisto priedai, leistini naudoti maisto 
prieduose kaip pagalbinės medžiagos, ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
III priedo 1 dalyje, prieš tai peržiūrint jų 
atitikimą šio reglamento 5, 6 ir 7 
straipsniams pagal 28 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą. Tokia peržiūra neapima 
Tarnybos naujai atliekamo rizikos vertinimo. 
Peržiūra turi būti atlikta iki […].

2. Direktyvos 95/2/EB V priede nurodyti 
maisto priedai, leistini naudoti maisto 
prieduose kaip pagalbinės medžiagos, ir jų 
naudojimo sąlygos nurodomi šio reglamento 
III priedo 1 dalyje, prieš tai peržiūrint jų 
atitikimą šio reglamento 5, 6 ir 7 
straipsniams pagal 28 straipsnio 2a dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. Tokia peržiūra neapima Tarnybos 
naujai atliekamo rizikos vertinimo. Peržiūra 
turi būti atlikta iki […].

Or. en
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujųjų komitologijos sprendimų nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 126
30 straipsnio 4 dalis

4. Visos atitinkamos pereinamojo laikotarpio 
priemonės gali būti nustatomos remiantis 28 
straipsnio 2 dalyje nurodyta procedūra.

4. Visos atitinkamos pereinamojo laikotarpio 
priemonės gali būti nustatomos remiantis 28 
straipsnio 2a dalyje nurodyta reguliavimo 
procedūra su tikrinimu. 

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujųjų komitologijos sprendimų nuostatomis.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 127
31 straipsnio 1 dalis

1. Tarnyba pakartotinai vykdo maisto 
priedų, kuriuos buvo nuspręsta leisti 
naudoti prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
rizikos vertinimą.

1. Tarnyba pakartotinai vykdo maisto 
priedų, kurie buvo rinkoje šio reglamento 
įsigaliojimo dieną, bet nebuvo iš naujo 
apsvarstyti ir gavo teigiamą Maisto 
produktų mokslinio komiteto arba 
Tarnybos nuomonę, rizikos vertinimą. 
Šiuos priedus bus leidžiama teikti į rinką, 
kol Tarnyba atliks naują rizikos vertinimą. 

Or. en

Pagrindimas

Nuo dešimtojo dešimtmečio pradžios ES buvo taikomos naujausiomis mokslo žiniomis 
grindžiamų saugos vertinimų parengimo procedūros. Dauguma šiandien į rinką pateikiamų 
maisto priedų buvo patikrinti atliekant šiuos saugos vertinimus ir dabar laikomi saugiais. Kol 
Tarnyba atliks naują rizikos vertinimą, turėtų būti leidžiama į rinką teikti maisto priedus, 
kurių sauga buvo išsamiai įvertinta pagal ankstesnius teisės aktus ir kurie prieš įsigaliojant 
šiam reglamentui buvo gausiai vartojami ir nesukėlė problemų dėl saugos.
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Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 128
31 straipsnio 2 dalis

2. Tarnybos atliekamas rizikos vertinimas 
sudaro komiteto padedamos Komisijos 
atliekamos visų prieš įsigaliojant šiam 
reglamentui patvirtintų maisto priedų 
peržiūros dalį. Ši peržiūra atliekama 
remiantis šiame reglamente nustatytomis 
patvirtinimo sąlygomis ir suvartojimo 
normų bei rizikos valdymo vertinimu.
Visi maisto priedai, kuriuos toliau bus 
leidžiama naudoti Bendrijoje, perkeliami į 
šio reglamento II ir III prieduose pateiktus 
Bendrijoje leistinų priedų sąrašus.  Į šio 
reglamento III priedą įtraukiami kiti 
maisto priedai, naudojami maisto prieduose 
ir fermentuose, bei jų naudojimo sąlygos 
pagal Reglamentą (EB) Nr. […], nustatantį 
bendrą leidimų išdavimo procedūrą maisto 
priedams, maisto fermentams ir maisto 
kvapiosioms medžiagoms. Siekiant suteikti 
reikalingą pereinamąjį laikotarpį, III 
priedo nuostatos, išskyrus nuostatas dėl 
maisto priedų pagalbinių medžiagų, 
netaikomos iki [2011 1 1].

2. Pasitarus su Tarnyba, per vienerius 
metus nuo šio reglamento įsigaliojimo 
priimama tokių priedų vertinimo pagal 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką, 
programa. Šis sprendimas skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Peržiūra atliekama remiantis vertinimo 
programa, kuri, pasitarus su Tarnyba,
patvirtinama per vienerius metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo. Šis sprendimas 
skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame
leidinyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas būtinas, kad keičiant bet kurią šio reglamento priedų nuostatą būtų taikomas 
bendras sprendimas.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 129
34 straipsnio 3a pastraipa (nauja)

Maisto produktai, neatitinkantys šio 
reglamento reikalavimų, bet pagaminti 
laikantis Bendrijos teisės aktų, gali būti 
parduodami, kol pasibaigs jų galiojimo 
laikas.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi reglamente dėl maisto priedų iš dalies yra naujų arba papildomų žymėjimo 
reikalavimų, būtina taikyti pakankamą pereinamąją nuostatą.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 130
I priedo 5 punktas

5. „pagalbinės medžiagos“ – medžiagos, 
naudojamos maisto priedams tirpinti, 
praskiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti, 
nepakeičiant jų funkcijos (bet nedarant jokio 
tiesioginio technologinio poveikio), 
palengvinančios maisto priedų tvarkymo, 
taikymo ar naudojimo sąlygas;

5. „pagalbinės medžiagos“ – medžiagos, 
naudojamos maisto priedams, 
maistingosioms ir (arba) kitoms 
medžiagoms, dedamoms į maisto produktą 
(arba maistą ir (arba) maisto papildą) dėl 
mitybinių arba fiziologinių priežasčių,
tirpinti, praskiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai 
pakeisti, nepakeičiant jų funkcijos (bet 
nedarant jokio tiesioginio technologinio 
poveikio), palengvinančios maisto priedų 
tvarkymo, taikymo ar naudojimo sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

1. Pagalbinių medžiagų (maisto priedų ir (arba) maisto ingredientų) labai dažnai reikia 
pridėti, kad maiste ir maisto papilduose būtų lengviau panaudoti maistingąsias medžiagas. 
Šis technologinis poreikis panašus į maisto priedų ir kvapiųjų medžiagų, kurios irgi 
naudojamos mažais kiekiais, poreikį.

2.  Atsižvelgiant į naujausias teisines tendencijas maisto papildų ir maisto gerinimo srityje, 
reikia suderinti nuostatas dėl pagalbinių medžiagų naudojimo maistingųjų medžiagų 
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preparatuose. 

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 131
I priedo 5 punktas

5. „pagalbinės medžiagos“ – medžiagos, 
naudojamos maisto priedams tirpinti, 
praskiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti, 
nepakeičiant jų funkcijos (bet nedarant jokio 
tiesioginio technologinio poveikio), 
palengvinančios maisto priedų tvarkymo, 
taikymo ar naudojimo sąlygas;

5. „pagalbinės medžiagos“ – medžiagos, 
naudojamos maisto priedams,
maistingosioms ir (arba) kitoms mitybinį 
arba fiziologinį poveikį turinčioms 
medžiagoms tirpinti, praskiesti, skaidyti ar 
kitaip fiziškai pakeisti, nepakeičiant jų 
funkcijos (bet nedarant jokio tiesioginio 
technologinio poveikio), palengvinančios 
maisto priedų tvarkymo, taikymo ar 
naudojimo sąlygas;

Or. de

Pagrindimas

Pagalbinės medžiagos naudojamos ne tik kartu su maisto priedais, maisto kvapiosiomis 
medžiagomis ir maisto fermentais, bet ir su maistingosiomis medžiagomis ir kitomis mitybinį 
arba fiziologinį poveikį turinčiomis medžiagomis. Kalbant apie bendrąjį Codex Alimentarius 
numatytą maisto priedų standartą, dabar irgi diskutuojama dėl galimybės tą apibrėžtį 
papildyti.

Pakeitimą pateikė Mojca Drčar Murko

Pakeitimas 132
I priedo 5 punktas

5. „pagalbinės medžiagos“ – medžiagos, 
naudojamos maisto priedams tirpinti, 
praskiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai pakeisti, 
nepakeičiant jų funkcijos (bet nedarant jokio 
tiesioginio technologinio poveikio), 
palengvinančios maisto priedų tvarkymo, 
taikymo ar naudojimo sąlygas;

5. „pagalbinės medžiagos“ – medžiagos, 
naudojamos maisto priedams, 
maistingosioms ir (arba) kitoms 
medžiagoms, dedamoms į maisto produktą 
(arba maistą ir (arba) maisto papildą) dėl 
mitybinių arba fiziologinių priežasčių,
tirpinti, praskiesti, skaidyti ar kitaip fiziškai 
pakeisti, nepakeičiant jų funkcijos (bet 
nedarant jokio tiesioginio technologinio 
poveikio), palengvinančios maisto priedų 
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tvarkymo, taikymo ar naudojimo sąlygas;

Or. en

Pagrindimas

Pagalbinių medžiagų labai dažnai reikia pridėti, kad maiste ir maisto papilduose būtų 
lengviau panaudoti maistingąsias medžiagas. Šis technologinis poreikis panašus į maisto 
priedų ir kvapiųjų medžiagų, kurios irgi naudojamos mažais kiekiais, poreikį. Atsižvelgiant į 
teisines tendencijas maisto papildų ir maisto gerinimo srityje, reikia suderinti nuostatas dėl 
leistinų pagalbinių medžiagų naudojimo maistingųjų medžiagų preparatuose.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 133
III priedo pavadinimas

Bendrijoje leistinų naudoti maisto prieduose 
ir maisto fermentuose maisto priedų sąrašas 
ir jų naudojimo sąlygos.

Bendrijoje leistinų naudoti maisto prieduose,
maisto fermentuose ir maisto kvapiosiose 
medžiagose maisto priedų sąrašas ir jų 
naudojimo sąlygos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad teisės aktas būtų išsamus ir griežtas, reikia konkrečiai paminėti kvapiąsias 
medžiagas.

Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas134
III priedo 3a dalis (nauja)

3a dalis. Priedai maisto kvapiosiose 
medžiagose

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad teisės aktas būtų išsamus ir griežtas, reikia įtraukti ir kvapiąsias medžiagas.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 135
III priedo 3b dalis (nauja)

3b dalis. Pagalbinės medžiagos 
maistingosiose medžiagose

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad teisės aktas būtų išsamus ir griežtas, reikia įtraukti ir pagalbines medžiagas.


