
PR\651072LT.doc PE 384.469v01-00

LT LT

EUROPOS PARLAMENTAS
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

NEGALUTINIS
2006/0147(COD)

28.2.2007

***I
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kvapiųjų 
medžiagų ir tam tikrų kitų aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų 
naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1601/91, 
Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 ir Direktyvą 2000/13/EB
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Pranešėjas: Mojca Drčar Murko



PR\651072LT.doc PE 384.469v01-002/16 PR\651072LT.d

LT

PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas).
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kvapiųjų medžiagų ir tam tikrų kitų 
aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų 
ir iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, Tarybos reglamentą 
(EEB) Nr. 1601/91, Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 ir Direktyvą 2000/13/EB
(COM(2006)0427 – C6-0259/2006 – 2006/0147(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0427)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį, 37 ir 95 straipsnius, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0259/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą 
(A6-0000/2007),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

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

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(5) Siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą 
šis reglamentas turėtų būti taikomas 
kvapiosioms medžiagoms, kvapiųjų 
medžiagų žaliavoms ir maisto produktams, 
kuriuose yra kvapiųjų medžiagų. Jis taip 
pat turėtų būti taikomas tam tikriems 
aromatinių savybių turintiems maisto 
ingredientams, kurie dedami į maistą visų 
pirma siekiant sustiprinti jo kvapą ir kurie 
labai padidina tam tikrų natūraliai maiste 

(5) Siekiant apsaugoti gyventojų sveikatą 
šis reglamentas turėtų būti taikomas 
kvapiosioms medžiagoms, kvapiųjų 
medžiagų žaliavoms ir maisto produktams, 
kuriuose yra kvapiųjų medžiagų. Jis taip 
pat turėtų būti taikomas tam tikriems 
aromatinių savybių turintiems maisto 
ingredientams, kurie dedami į maistą visų 
pirma siekiant sustiprinti jo kvapą ir kurie 
padidina tam tikrų natūraliai maiste esančių 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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esančių nepageidaujamų medžiagų kiekį 
(„aromatinių savybių turintys maisto 
ingredientai“), jų žaliavai ir maisto 
produktams, kuriuose yra tokių maisto 
ingredientų.

nepageidaujamų medžiagų kiekį 
(„aromatinių savybių turintys maisto 
ingredientai“), jų žaliavai ir maisto 
produktams, kuriuose yra tokių maisto 
ingredientų.

Pagrindimas

Kalbant apie III priedą, žodis „labai“ yra nepakankamai tikslus aromatinių savybių turinčių 
maisto ingredientų, kurie padidina tam tikrų natūraliai maiste esančių nepageidaujamų 
medžiagų kiekį, kategorijai apibrėžti. Todėl jį reikėtų išbraukti.

Pakeitimas 2
22 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(22) Specialiais informavimo reikalavimais 
turėtų užtikrinama, kad vartotojai nebūtų 
klaidinami, iš kokios žaliavos yra 
pagamintos natūralios kvapiosios 
medžiagos. Pavyzdžiui, turėtų būti 
paminėta, kad vanilinas yra pagamintas iš 
medienos.

(22) Specialiais informavimo reikalavimais 
turėtų užtikrinama, kad vartotojai nebūtų 
klaidinami, iš kokios žaliavos yra 
pagamintos natūralios kvapiosios 
medžiagos.

Pagrindimas

Jei šia įžangine nuostata ketinama paaiškinti, kokia informacija turėtų būti teikiama, kad 
vartotojai nebūtų klaidinami, vieno pavyzdžio nepakanka.

Pakeitimas 3
25 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(25) Šio reglamento įgyvendinimui būtinos 
priemonės turi būti priimtos pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką13.
13 OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(25) Šio reglamento įgyvendinimui būtinos 
priemonės turi būti priimtos pagal 1999 m. 
birželio 28 d. Tarybos sprendimą 
1999/468/EB, nustatantį Komisijos 
naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo 
įgaliojimais tvarką13.
13 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su 
pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 11);

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad taisyklės būtų suderintos su naujuoju komitologijos 
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sprendimu.

Pakeitimas 4
1 STRAIPSNIO 1 DALIS

Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir 
aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų 
apsaugą, yra nustatomos kvapiųjų 
medžiagų ir aromatinių savybių turinčių 
maisto ingredientų naudojimo maisto 
produktuose ir ant jų taisyklės.

Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti aukšto 
lygio žmonių sveikatos ir vartotojų 
apsaugą ir veiksmingą vidaus rinkos 
veikimą, yra nustatomos kvapiųjų 
medžiagų ir aromatinių savybių turinčių 
maisto ingredientų naudojimo maisto 
produktuose ir ant jų taisyklės.

Pagrindimas

EB sutarties 95 straipsnyje, kuris sudaro šio reglamento teisinį pagrindą, pirmiausia minimas 
veiksmingas vidaus rinkos veikimas, o paskui – aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų 
apsauga. Tačiau šiame reglamente, kuriuo įgyvendinami 2000 m. Baltosios knygos dėl maisto 
saugos tikslai, šis išdėstymas gali sudaryti įspūdį, kad šiuo reglamentu daugiausia siekiama 
skatinti konkurenciją vidaus rinkoje, o žmonių sveikatos ir vartotojų apsauga yra antrinis 
uždavinys.

Pakeitimas 5
2 STRAIPSNIO 1 DALIES A PUNKTAS

a) kvapiosioms medžiagoms, kurios 
naudojamos arba ketinamos naudoti maiste 
arba ant jo, išskyrus rūkymo kvapiąsias 
medžiagas, kurioms yra taikomas
Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003;

a) kvapiosioms medžiagoms, kurios 
naudojamos arba ketinamos naudoti maiste 
arba ant jo, įskaitant rūkymo kvapiąsias 
medžiagas, kurioms netaikomas
Reglamentas (EB) Nr. 2065/2003.

Pagrindimas

Kadangi Reglamente Nr. 2065/2003 išdėstomos konkrečios nuostatos dėl kvapiųjų rūkymo 
medžiagų, bet ne visų, gali atsirasti teisinė spraga. Šis reglamentas turėtų būti taikomas 
Reglamente Nr. 2065/2003 nenumatytoms rūkymo kvapiosioms medžiagoms.

Pakeitimas 6
2 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Prireikus remiantis 18 straipsnio 2 
dalyje nurodyta tvarka gali būti 

3.Prireikus pagal 18 straipsnio 2a dalyje
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
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nusprendžiama, ar konkreti medžiaga ar jų 
mišinys arba maisto rūšis įeina į šio 
reglamento taikymo sritį.

tikrinimu gali būti nusprendžiama, ar 
konkreti medžiaga ar jų mišinys arba 
maisto rūšis įeina į šio reglamento taikymo 
sritį. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 7
3 STRAIPSNIO 2 DALIES B PUNKTAS

(b) „kvapiosios medžiagos pagrindas“ – tai 
chemiškai apibūdinta medžiaga, turinti 
aromatinių savybių;

(b) „kvapiosios medžiagos pagrindas“ – tai 
chemiškai apibūdinta medžiaga, turinti 
aromatinių savybių ir išgaunama 
naudojant atitinkamus „natūralius“ 
apdorojimo būdus arba cheminę sintezę.

Pagrindimas

Šiame straipsnyje pateikta sąvokos „kvapioji medžiaga“ apibrėžtis siejasi su 14 straipsniu, 
pagal kurį reguliuojamas maisto ženklinimas etiketėmis. Kadangi „tapačios natūralioms“ 
medžiagos chemiškai yra tapačios „natūralioms“ medžiagoms, nebūtina specialiai apibrėžti 
sintetinių kvapiųjų medžiagų. Tačiau ši nuoroda naudinga siekiant teikti vartotojams 
suprantamą ir išsamią informaciją.

Pakeitimas 8
3 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Prireikus, 18 straipsnio 2 dalyje 
nurodyta tvarka gali būti svarstoma, ar 
konkreti medžiaga priklauso kuriai nors 2 
dalies b–j punktuose nurodytai 
kategorijai.

Išbraukta.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 9
4 STRAIPSNIO (BA) DALIS (NAUJA)
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ba) jie teikia privalumų ir naudos 
vartotojams;

Pagrindimas

Kvapiosios medžiagos nėra tvirtinamos tik tada, kai nėra pavojaus jomis apsinuodyti. Tai taip 
pat susiję su nerekomenduotinu besaikiu kvapiųjų medžiagų vartojimu – nepageidaujamu 
konkurencijos maisto produktų rinkoje šalutiniu veiksniu. Todėl tvirtinant šias medžiagas 
reikėtų atsižvelgti ir į kriterijus, susijusius su jų privalumais ir nauda vartotojui.

Pakeitimas 10
5 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. Išsamios 2 dalies įgyvendinimo taisyklės 
gali būti priimtos 18 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka.

3. Išsamios 2 dalies įgyvendinimo taisyklės 
gali būti priimtos pagal 18 straipsnio 2a 
dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 11
2 STRAIPSNIO 2 DALIES 2 PASTRAIPA

Jei būtina, Komisija, vadovaudamasi 
Tarnybos nuomone, priima priemones 18 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
Tokios priemonės nustatomos atitinkamai 
III, IV ir (arba) V priede.

Jei būtina, Komisija, vadovaudamasi 
Tarnybos nuomone, priima priemones 
pagal 18 straipsnio 2a dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
Tokios priemonės nustatomos atitinkamai 
III, IV ir (arba) V priede.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 12
12 STRAIPSNIS
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Galutiniam vartotojui neskirtos parduoti 
kvapiosios medžiagos gali būti pateikiamos 
į rinką tik tuomet, jei aiškiai matomoje 
vietoje ant jų pakuotės bei talpų ir 
lydimuosiuose dokumentuose yra pateikta 
lengvai įskaitoma ir neištrinama 13 ir 14 
straipsniuose nurodyta informacija.

Galutiniam vartotojui neskirtos parduoti 
kvapiosios medžiagos gali būti pateikiamos 
į rinką tik tuomet, jei aiškiai matomoje 
vietoje ant jų pakuotės bei talpų ir 
lydimuosiuose dokumentuose yra pateikta 
lengvai įskaitoma ir neištrinama 13 ir 14 
straipsniuose nurodyta informacija. Tai 
nereiškia, kad šalys negali taikyti 
išsamesnių arba griežtesnių nuostatų.

Pakeitimas 13
13 STRAIPSNIO 1 DALIES (E) PUNKTAS

(e) jei komponentui ar jų grupei yra 
taikomi kiekybiniai apribojimai maisto 
produktuose, nurodomas didžiausias 
leistinas kiekvieno komponento ar jų 
grupės kiekis ir (arba) aiškiai ir lengvai 
suprantamais terminais atitinkama 
informacija, leidžianti pirkėjui laikytis šio 
reglamento ar kitų susijusių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų;

(e) jei komponentui ar jų grupei yra 
taikomi kiekybiniai apribojimai maisto 
produktuose, nurodomas didžiausias 
leistinas kiekvieno komponento ar jų 
grupės kiekis ir (arba) aiškiai ir lengvai 
suprantamais terminais atitinkama 
informacija, leidžianti pirkėjui laikytis šio 
reglamento ar kitų susijusių Bendrijos 
teisės aktų, įskaitant Reglamentą Nr. 
1829/2003, nuostatų.

Pagrindimas

Turint mintyje Reglamento Nr. 1829/2003 svarbą maisto saugai, jį reikėtų paminėti atskirai.

Pakeitimas 14
14 STRAIPSNIO 4 DALIES 1 PASTRAIPA

4. Žodis „natūralus“ gali būti vartojamas 
teikiant nuorodą į maistą, maisto kategoriją 
arba augalinę ar gyvūninę kvapiosios 
medžiagos žaliavą tik tuomet, jei ne 
mažiau kaip 90 % [m/m] kvapiosios 
medžiagos komponento yra gauta iš 
minimos žaliavos.

4. Žodis „natūralus“ gali būti vartojamas 
teikiant nuorodą į maistą, maisto kategoriją 
arba augalinę ar gyvūninę kvapiosios 
medžiagos žaliavą tik tuomet, jei ne 
mažiau kaip 98 % [m/m] kvapiosios 
medžiagos komponento yra gauta iš 
minimos žaliavos.

Pagrindimas

Santykis 90/10 gali suklaidinti vartotojus. Iš siūlomo teksto vartotojui gali susidaryti įspūdis, 
kad didžioji dalis kvapiosios medžiagos buvo išgauta iš pagrindinio nurodyto komponento, o 
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likę 10 proc. buvo išgauti iš visiškai kitų ingredientų. Šis santykis turėtų būti 98/2.

Pakeitimas 15
17 STRAIPSNIO 2 DALIS

2. Pasikonsultavus su Tarnyba galima 18 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka
sukurti visoms valstybėms narėms bendrą
informacijos rinkimo apie į Bendrijos 
sąrašą įtrauktų kvapiųjų medžiagų 
sunaudojimą ir suvartojimą ir III priede 
išvardytų medžiagų suvartojimą metodiką.

2. Pasikonsultavus su Tarnyba, pagal 18 
straipsnio 2a dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu sukuriama visoms 
valstybėms narėms bendra informacijos 
rinkimo apie į Bendrijos sąrašą įtrauktų 
kvapiųjų medžiagų sunaudojimą ir 
suvartojimą ir III priede išvardytų 
medžiagų suvartojimą metodika.

Pagrindimas

Bendra metodika būtina lyginant šalių ataskaitose pateiktus duomenis. Šis pakeitimas 
reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos sprendimu.

Pakeitimas 16
17 STRAIPSNIO 2A DALIS (NAUJA)

2a. Bendrijos sąrašas tikrinamas kas 10 
metų.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į nuolatinę maisto kvapiųjų medžiagų gamybos technologijų pažangą, turėtų 
būti numatyta, kas kiek laiko sąrašas bus reguliariai atnaujinamas.

Pakeitimas 17
18 STRAIPSNIO 2A DALIS (nauja)

2a. Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 
dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į šio 
sprendimo 8 straipsnio nuostatas.
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Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 18
19 STRAIPSNIS

Šio reglamento II–V priedų pakeitimai, 
daromi atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą, priimami 18 straipsnio 2 dalyje
nustatyta tvarka.

Šio reglamento II–V priedų pakeitimai, 
daromi atsižvelgiant į mokslo ir technikos 
pažangą, priimami pagal 18 straipsnio 2a 
dalyje nustatytą reguliavimo su tikrinimu 
procedūrą.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 19
22 STRAIPSNIO 3 DALIS

3. 18 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka
gali būti priimtos bet kokios tinkamos 
pereinamojo laikotarpio priemonės.

3. Pagal 18 straipsnio 2a dalyje nustatytą 
reguliavimo su tikrinimu procedūrą gali 
būti priimtos bet kokios tinkamos 
pereinamojo laikotarpio priemonės.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 20
26 STRAIPSNIS

III priedo 1 dalies antra įtrauka (Direktyva 2000/13/EB)

žodžių junginiu „rūkymo kvapioji (-sios) 
medžiaga (-os)“, jei kvapiosios medžiagos 
komponento sudėtyje yra Reglamento (EB) 
Nr. [...] [Kvapiųjų medžiagų reglamento] 3 
straipsnio 2 dalies f punkte apibrėžtų 

žodžių junginiu „rūkymo kvapioji (-sios) 
medžiaga (-os)“ arba konkretesniu 
kvapiosios (-iųjų) medžiagos (-ų) 
pavadinimu ar apibūdinimu, jei 
kvapiosios medžiagos komponento 
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kvapiųjų medžiagų ir jos suteikia maistui 
rūkytą skonį.

sudėtyje yra Reglamento (EB) Nr. [...] 
[Kvapiųjų medžiagų reglamento] 3 
straipsnio 2 dalies f punkte apibrėžtų 
kvapiųjų medžiagų ir jos suteikia maistui 
rūkytą skonį.

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suteikiama galimybė nurodyti konkrečias kvapiąsias rūkymo medžiagas, kad 
vartotojai būtų tinkamai informuoti apie lašišos, kumpio, ant grotelių kepamos mėsos ir t. t. 
kvapiąsias medžiagas.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Kvapiosios medžiagos yra maisto pramonės istorinės raidos dalis. Pridėjus prieskonių maistas 
tapo skanesnis ir atpažįstamas. Tobulėjant maisto gamybos technologijoms, kvapiosios 
medžiagos tapo svarbiausia šiuolaikinio maisto ruošimo dalimi, kadangi bet koks natūralus 
kvapas arba skonis galima būti imituojamas pasitelkiant sintetines medžiagas. Dėl šios 
priežasties kvapiosios medžiagos turi didelę vertę rinkoje. Pramoniniu būdu pagamintas 
kvapiąsias medžiagas galima lengvai sandėliuoti, ir kadangi jas galima naudoti visus metus, 
pagrindinių ingredientų šviežumo klausimas tampa ne toks svarbus. 

Iki šiol laboratorijose buvo išskirta apie 2600 molekulių su natūralioms tapačiomis kvapiųjų 
medžiagų savybėmis. Gamintojai jas gali maišyti naujiems skoniams išgauti, net ir tokiems, 
kurių nėra gamtoje. Kvapiosios medžiagos, kuriomis mes vadiname kvapą ar skonį maistui 
suteikiančius priedus, daugiausia yra daugelio įvairiausių aromatinių preparatų mišiniai, kurių 
sudėtis dažniausiai yra verslo paslaptis. Net maisto gamintojai nežino, kokia yra į jų 
produktus dedamų kvapiųjų medžiagų sudėtis. 

Manome, kad siūlomas reglamentas labai tinka kvapiąsias medžiagas reglamentuojantiems 
Europos teisės aktams modernizuoti ir supaprastinti. Jei tik bus visiškai užtikrinta maisto 
sauga ir apsaugoti vartotojai, šis pasiūlymas kvapiųjų medžiagų pramonei suteiks galimybę 
toliau plėtoti technologijas ir padės stiprinti vidaus rinką. Siūlomo reglamento teksto 
pakeitimai yra Parlamento įnašas ieškant geriausio tam tikrų neišspręstų klausimų sprendimo 
ir išreiškia jo poziciją dėl sąryšio tarp kvapiąsias medžiagas reglamentuojančių teisės aktų ir 
kitų ES visuomenės sveikatos politikos sričių. 

Supaprastindama ir modernizuodama teisės aktus dėl maisto priedų, ES tą patį daro su teisės 
aktais dėl kvapiųjų medžiagų, prie jų priskirdama šio reglamento pavadinime nurodytus „tam 
tikrus kitus aromatinių savybių turinčius maisto ingredientus“. Nors III priede pateikiamas 
tam tikrų draudžiamų maisto ingredientų sąrašas ir nustatomi kai kurių kitų maisto 
ingredientų didžiausias leistinas kiekis, tai nėra visiškai nenuginčijama kategorija šiame 
reglamente. Būtina užtikrinti, kad nepasitaikytų atvejų, kai nepageidaujamos medžiagos 
netyčia patenka į maistą.

Pranešėja pritaria kvapiųjų medžiagų tvirtinimo tvarkos supaprastinimui ir centralizavimui, 
nes tai palengvintų valstybių narių naštą ir padidintų teisinį tikrumą vidaus rinkoje. Pranešėja 
pritaria nuostatai, kad Europos maisto saugos tarnybai atlikus rizikos vertinimą, tik į 
Bendrijos leistinų medžiagų sąrašą įtrauktos kvapiosios medžiagos būtų pateikiamos į rinką.

Pranešėja taip pat sutinka, kad reiktų pradėti taikyti komitologijos procedūrą, kuri pakeistų 
dabartinę bendro sprendimo procedūrą. Tai labai protingas žingsnis, kadangi naujoji 
komitologijos procedūra suteikia Europos Parlamentui galimybę patikrinti procedūrą, jei tai 
jam atrodo būtina. Tai reiškia, kad atitinkama siūlomo reglamento nuostata, kuria daroma 
nuoroda į senąją komitologijos procedūrą (18 straipsnio 2 dalis), turi būti pakeista nauja 
nuostata (18 straipsnio 2a dalis) ir taip suteikti Europos Parlamentui galimybę patikrinti, kaip 
priimami sprendimai dėl visų į šio reglamento taikymo sritį patenkančių klausimų. 

Turint mintyje tai, kad molekulių cheminė sudėtis yra identiška, buvo tikslinga panaikinti 
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skirtumą tarp „natūralių“ ir „tapačių natūralioms“ (t. y. sintetinių) kvapiųjų medžiagų, 
kadangi vartotojui yra svarbu tai, kad medžiaga būtų saugi, o ne tai, kokios ji kilmės. Tačiau 
panaikinus šį skirtumą kalbant apie gamybos metodą („natūralus“ apdorojimo būdas ar 
cheminė sintezė), nebuvo atsižvelgta į „politinį“ vartotojų apsaugos klausimą. Vartotojai nori 
žinoti, kokie yra pagrindiniai kvapiosios medžiagos ingredientai ir kokiu būdu ji buvo 
pagaminta. Todėl jie ragina maisto etiketėse nurodyti aiškią ir suprantamą informaciją. 
Siūlomas reglamentas patenkina šį prašymą 14 straipsniu, kuriame nurodomas mažiausias 
„natūralių“ kvapiosios medžiagos komponentų, išgautų iš pagrindinės žaliavos, kiekis, kad 
medžiagą būtų galima apibūdinti kaip „natūralią“. Tačiau 14 straipsnis yra vienintelis 
straipsnis, kuriame minimas šis klausimas, nes tarp 3 straipsnyje išdėstytų sąvokų, nėra 
minimas skirtumas tarp „natūralių“ ir „tapačių natūralioms“ (t. y. sintetinių) kvapiųjų 
medžiagų.

Turint mintyje ilgalaikę vartotojų sveikatą, reikėtų kelti klausimą, ar rekomenduotina naudoti 
vis daugiau maisto priedų. Labai stiprių kvapiųjų medžiagų naudojimas, padedantis 
užmaskuoti prastą maisto kokybę, siejasi su ES dabartine kovos su nutukimu strategija.

Kvapiųjų medžiagų mišiniai gali padėti paslėpti nesveikų perdirbto maisto produktų sudėtį 
(per daug riebalų, cukraus arba druskos) arba prastą maisto ingredientų kokybę. Skonį ir 
kvapą galima sustiprinti, ir vartotojai gali netgi tapti priklausomi nuo tam tikrų stipriai 
aromatizuotų produktų (arba jų rūšių) ir nusigręžti nuo originalių, „natūralių“ skonių ir kvapų. 

Pranešėja mano, kad nepakanka atsižvelgti tik į toksikologinį kvapiųjų medžiagų aspektą, kurį 
pagal standartizuotą tvirtinimo tvarką vertins EFSA, taip pat svarbu įvertinti, ar tikrai reikia į 
maistą dėti kvapiųjų medžiagų. Jei sutiktume, kad yra ryšys tarp valgymo įpročių ir vis 
stipresnių skonių ir kvapų paruoštuose maisto produktuose, svarbu pabrėžti poreikį šviesti 
vartotojus. Siekiant apsaugoti vartotojų ilgalaikius interesus, tikslinga į reglamentą įtraukti 
kriterijus, susijusius su kvapiųjų medžiagų vartojimo privalumais ir nauda. 

Vartotojai turėtų turėti teisę pasirinkti. Norintieji vartoti nearomatizuotą maistą arba vartoti tik 
iš „natūralių“ ingredientų išgautas kvapiąsias medžiagas turėtų turėti tokią galimybę. Šią 
galimybę galima suteikti produktus žymint suprantamomis etiketėmis, kuriomis vartotojai 
informuojami apie produkto, kuriame yra mažiau kvapiųjų medžiagų privalumus sveikos 
mitybos požiūriu.

Pranešėja pritaria nuostatai, pagal kurią Komisija, remdamasi valstybių narių reguliariai 
teikiamomis ataskaitomis, stebės, kaip įgyvendinami teisės aktai dėl kvapiųjų medžiagų ir tam 
tikrų kitų aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų, tačiau mano, kad taip pat reikėtų 
nustatyti reikalavimą maisto pramonės subjektams teikti ataskaitas valstybėms narėms, kurios 
savo ruožtu atsiskaitytų Komisijai. Pranešėja taip pat sutinka, kad reiktų nustatyti leidimų 
naudoti iš genetiškai modifikuotų organizmų išgautų kvapiąsias medžiagas suteikimo tvarką.
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