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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 maisto priedų
(COM(2006)0428 – C6-0260/2006 – 2006/0145(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0428)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0260/2006),

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto nuomonę dėl siūlomo teisinio pagrindo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 ir 36 straipsnius,

– 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
1 nurodomoji dalis

atsižvelgdama į Europos bendrijos 
steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo 
sutartį, ypač į jos 95 ir 175 straipsnius,

Pagrindimas

Remiantis Kardifo procesu, su aplinka susiję aspektai turi būti įtraukti į visus ES teisės aktus. 
Produktai, kuriuos žmogus suvalgo, nelieka jo organizme, bet patenka į natūralią aplinką ir 
tampa natūralaus ciklo dalimi. Net jei medžiaga nėra kenksminga produktą, kurio sudėtyje 
yra šios medžiagos, vartojančio asmens sveikatai, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės 
sveikatai gali atsirasti tolesniais etapais, ir į tai reikia atsižvelgti sprendžiant, ar išduoti 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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leidimą, ar jo neišduoti. Sveika aplinka taip pat turi būti vienas iš šio reglamento tikslų.

Pakeitimas 2
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, įskaitant alergiškus tam tikroms 
medžiagoms vartotojus, interesų apsaugos 
lygį išsamiomis ir supaprastintomis 
procedūromis, yra pakeičiamos ankstesnės 
direktyvos ir sprendimai dėl maisto 
produktuose leistinų naudoti maisto priedų.

Pagrindimas

Remiantis Kardifo procesu, su aplinka susiję aspektai turi būti įtraukti į visus ES teisės aktus. 
Produktai, kuriuos žmogus suvalgo, nelieka jo organizme, bet patenka į natūralią aplinką ir 
tampa natūralaus ciklo dalimi. Net jei medžiaga nėra kenksminga produktą, kurio sudėtyje 
yra šios medžiagos, vartojančio asmens sveikatai, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės 
sveikatai gali atsirasti tolesniais etapais, ir į tai reikia atsižvelgti sprendžiant, ar išduoti 
leidimą, ar jo neišduoti. Sveika aplinka taip pat turi būti vienas iš šio reglamento tikslų. 
Svarbu pabrėžti, kad reglamente privaloma atsižvelgti į pažeidžiamų vartotojų grupių, 
pavyzdžiui, alergiškų žmonių, interesus. 

Pakeitimas 3
6 konstatuojamoji dalis 

(6) Medžiagos, kurios nėra vartojamos kaip 
maistas, tačiau yra apgalvotai vartojamos 
gaminant jį, ir kurios galutiniame produkte 
sudaro tik likutį ir neturi technologinio 
poveikio galutiniam produktui 
(technologiniai priedai), neįeina į šio 
reglamento taikymo sritį.

(6) Medžiagos, kurios nėra vartojamos kaip 
maistas, tačiau yra apgalvotai vartojamos 
gaminant jį, ir kurios galutiniame produkte 
nesudaro likučio ir neturi technologinio 
poveikio galutiniam produktui 
(technologiniai priedai), neįeina į šio 
reglamento taikymo sritį.

Pagrindimas

Turint mintyje vartotojų sveikatą nesvarbu, ar medžiaga naudojama kaip pagalbinė 
perdirbimo medžiaga, ar kaip priedas. Svarbu tai, ar ji lieka galutiniame produkte, ar ne.  
Natūralu, kad reikės ilgo pereinamojo laikotarpio, kol pagalbinėms perdirbimo medžiagoms 
ir priedams, kaip jie apibrėžiami šiuo metu, naudoti turės būti išduodami leidimai pagal šį 
reglamentą.
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Pakeitimas 4
14 konstatuojamoji dalis

(14) Visus maisto priedus reikia nuolat 
stebėti ir prireikus iš naujo įvertinti, 
atsižvelgiant į kintančias naudojimo 
sąlygas ir naują mokslinę informaciją.

(14) Visus maisto priedus reikia nuolat 
stebėti ir prireikus iš naujo įvertinti, 
atsižvelgiant į kintančias naudojimo 
sąlygas ir naują mokslinę informaciją.
Išduotiems leidimams peržiūrėti 
patvirtinamos specialios vertinimo 
programos. 

Pagrindimas

Leidimai naudoti priedus  turi būti nuolat peržiūrimi. Turi būti nustatyta priedų pirmumo 
tvarka, atsižvelgiant į skubumą peržiūrėti jų naudojimą. Kad ši pirmumo tvarka būtų aiški 
visoms susijusioms šalims, ji nustatoma pasitelkus vertinimo programą. Tai neužkerta kelio 
Komisijai ir (arba) Europos maisto saugos tarnybai (EMST) imtis iniciatyvos ir skubiau
patikrinti tam tikras medžiagas.

Pakeitimas 5
16a konstatuojamoji dalis (nauja)

16a) Kadangi žvelgiant iš vartotojo 
pozicijos nėra svarbu, ar maisto 
sudedamoji dalis yra pagalbinė 
perdirbimo medžiaga, ar maisto priedas, 
pagalbinės maisto medžiagos (išskyrus 
fermentus, kurie reglamentuojami pagal 
reglamentą dėl maisto fermentų), 
išliekančios galutiniame produkte, 
laikomos maisto priedais. Tačiau šioje 
srityje reikia ilgo pereinamojo laikotarpio.

Pagrindimas

Turint mintyje vartotojų sveikatą nesvarbu, ar medžiaga naudojama kaip pagalbinė 
perdirbimo medžiaga, ar kaip priedas. Lemiamas veiksnys yra tas, ar ji lieka galutiniame 
produkte, ar ne. Natūralu, kad reikės ilgo pereinamojo laikotarpio, kol pagalbinėms maisto 
perdirbimo medžiagoms ir priedams, kaip jie apibrėžiami šiuo metu, naudoti turės būti 
išduodami leidimai pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 6
17a konstatuojamoji dalis (nauja)

(17a) Ypač Komisijai turi būti suteikta 
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teisė atnaujinti ir keisti pagal šį 
reglamentą sudarytiną Bendrijos maisto 
priedų sąrašą. Jei tos priemonės yra 
bendro pobūdžio priemonės, skirtos 
neesminiams šio reglamento elementams 
pakeisti, išbraukti ar papildyti, tai jos 
turėtų būti tvirtinamos pagal reguliavimo 
procedūrą su patikra, kaip numatyta 
Sprendimo 1999/468/ EB 5a straipsnyje.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis. 

Pakeitimas 7
21 konstatuojamoji dalis

(21) Priėmus šį reglamentą, Komisija kartu 
su Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos 
nuolatiniu komitetu peržiūri visus 
galiojančius leidimus pagal tokius 
kriterijus, kaip sunaudojimas, 
technologinis poreikis ir galimybė 
suklaidinti vartotojus (išskyrus saugumą).
Visi maisto priedai, kuriuos toliau bus 
leidžiama naudoti Bendrijoje, yra 
perkeliami į šio reglamento II ir III 
prieduose pateiktus Bendrijoje leistinų 
priedų sąrašus. Į šio reglamento III priedą 
yra įtraukiami kiti maisto priedai, 
naudojami maisto prieduose ir 
fermentuose, bei jų naudojimo sąlygos 
pagal Reglamentą (EB) Nr. […] 
nustatančiame 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, yra netaikomos iki 
[2011 1 1].

(21) Priėmus šį reglamentą, Komisija kartu 
su Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos 
nuolatiniu komitetu peržiūri visus 
galiojančius leidimus pagal šiame 
reglamente nustatytas leidimų išdavimo 
sąlygas. Visi maisto priedai, kuriuos toliau 
bus leidžiama naudoti Bendrijoje, yra 
perkeliami į šio reglamento II ir III 
prieduose pateiktus Bendrijoje leistinų 
priedų sąrašus. Į šio reglamento III priedą 
yra įtraukiami kiti maisto priedai, 
naudojami maisto prieduose ir 
fermentuose, bei jų naudojimo sąlygos 
pagal Reglamentą (EB) Nr. […] 
nustatančiame 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, yra netaikomos iki 
[2011 1 1].

Pagrindimas

Nėra būtina šioje vietoje vardyti leidimų išdavimo pagal šį reglamentą kriterijų.
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Pakeitimas 8
1 straipsnio įvadinė dalis

Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti 
veiksmingą vidaus rinkos funkcionavimą ir 
aukšto lygio žmogaus sveikatos saugą ir 
vartotojų saugą, yra nustatomos taisyklės 
dėl maisto produktuose naudojamų maisto 
priedų.

Šiuo reglamentu, siekiant užtikrinti 
veiksmingą vidaus rinkos funkcionavimą ir 
aukšto lygio žmogaus sveikatos saugą, 
vartotojų ir aplinkos apsaugą, yra 
nustatomos taisyklės dėl maisto 
produktuose naudojamų maisto priedų.

Pagrindimas

Remiantis Kardifo procesu, su aplinka susiję aspektai turi būti integruoti į visus ES teisės 
aktus. Produktai, kuriuos žmogus suvalgo, nelieka jo organizme, bet patenka į natūralią 
aplinką ir tampa natūralaus ciklo dalimi. Net jei medžiaga nėra kenksminga produktą, kurio 
sudėtyje yra tos medžiagos, vartojančio asmens sveikatai, neigiamas poveikis aplinkai ir 
visuomenės sveikatai gali atsirasti tolesniais etapais, ir į tai reikia atsižvelgti sprendžiant, ar 
išduoti leidimą, ar jo neišduoti. Sveika aplinka taip pat turi būti vienas iš šio reglamento 
tikslų. 

Pakeitimas 9
2 straipsnio a punktas

a) pagalbinėms perdirbimo medžiagoms; a) pagalbinėms perdirbimo medžiagoms, 
nebent jų lieka galutiniame produkte;

Pagrindimas

Turint mintyje vartotojų sveikatą nesvarbu, ar medžiaga naudojama kaip pagalbinė 
perdirbimo medžiaga, ar kaip priedas. Lemiamas veiksnys yra tas, ar ji lieka galutiniame 
produkte, ar ne. Natūralu, kad reikės ilgo pereinamojo laikotarpio, kol pagalbinėms maisto 
perdirbimo medžiagoms ir priedams, kaip jie apibrėžiami šiuo metu, naudoti turės būti 
išduodami leidimai pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 10
3 straipsnio 2 dalies b punkto iii papunktis

iii) galutiniame produkte neplanuotai, 
tačiau techniškai neišvengiamai gali likti 
medžiagos likučių arba jos darinių, su 
sąlyga, kad tie likučiai nekelia pavojaus 
sveikatai ar nedaro kokio nors 
technologinio poveikio galutiniam 

iii) nelieka galutiniame produkte;
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produktui;

Pagrindimas

Turint mintyje vartotojų sveikatą nesvarbu, ar medžiaga naudojama kaip pagalbinė 
perdirbimo medžiaga, ar kaip priedas. Lemiamas veiksnys yra tas, ar ji lieka galutiniame 
produkte, ar ne.  Natūralu, kad reikės ilgo pereinamojo laikotarpio, kol pagalbinėms 
perdirbimo medžiagoms ir priedams, kaip jie apibrėžiami šiuo metu, naudoti turės būti 
išduodami leidimai pagal šį reglamentą.

Pakeitimas 11
5 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

 aa) remiantis turimais moksliniais 
įrodymais, jis per visą savo gyvavimo ciklą 
neturi neigiamo poveikio visuomenės arba 
pažeidžiamų žmonių grupių sveikatai.

Pagrindimas

Net jei medžiaga nekenksminga produktą, kurio sudėtyje yra šios medžiagos, vartojančio 
asmens sveikatai, neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai gali atsirasti tolesniais 
etapais, ir į tai reikia atsižvelgti sprendžiant, ar išduoti leidimą, ar jo neišduoti. Antibiotikų 
naudojimas maiste ir su tuo susijęs poveikis atsparumo kitimui yra vienas iš pavyzdžių.

Pakeitimas 12
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) yra pagrįstas technologinis poreikis jį 
naudoti ir toks poreikis negali būti geriau
patenkintas kitomis ekonomiškai ir 
techniškai pagrįstomis ir įvykdomomis 
priemonėmis;

Pagrindimas

Jei esama alternatyvų, kurios užtikrina mažesnę riziką žmogaus sveikatai, pasirinkimo 
galimybėms ir aplinkai, pirmiausiai naudojami šie alternatyvūs produktai.

Pakeitimas 13
5 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

 ca) jis neprisidės mažinant alergiškiems 
žmonėms galimų vartoti maisto produktų 
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asortimentą.

Pagrindimas

Pažeidžiamų žmonių grupėms ir alergiškiems žmonėms turi būti teikiamas ypatingas dėmesys. 
Didžioji dalis turi galėti valgyti įprastose parduotuvėse parduodamą maistą, nesirinkdama 
specialių dietinių produktų.  Todėl vienas iš leidimų išdavimo kriterijų pagal šį reglamentą 
turi būti, ar medžiaga ar jos naudojimas nemažina alergiškų žmonių maisto įsigijimo 
galimybių.

Pakeitimas 14
5 straipsnio 1 dalies cb punktas (naujas)

cb) remiantis turimais moksliniais 
įrodymais, jis per visą savo gyvavimo ciklą 
neturi jokio neigiamo poveikio aplinkai. 

Pagrindimas

Remiantis Kardifo procesu, su aplinka susiję aspektai turi būti įtraukti į visus ES teisės aktus. 
Produktai, kuriuos žmogus suvalgo, nelieka jo organizme, bet patenka į natūralią aplinką ir 
tampa natūralaus ciklo dalimi.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Jei net ir priedas turi įtakos sveikatai 
pagal 1 dalies aa punktą, aplinkai pagal 1 
dalies cb punktą arba alergiškiems 
žmonėms galimų vartoti maisto produktų 
asortimentui pagal 1 dalies ca punktą, 
leidimas jį naudoti gali būti išduotas, jei 
jis vartotojams suteikia 2 dalyje paminėtų 
privalumų, kurie viršija tokius trūkumus.

Pagrindimas

Remiantis prieš tai išvardytais kriterijais, priedas ar jo naudojimas gali turėti privalumų ir 
trūkumų. Galiausiai vis dėlto reikia įvertinti lyginant privalumus ir trūkumus.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 3 dalies a punktas
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a) maistas nėra reikšmingas normalios 
mitybos komponentas; arba

Išbraukta.

Pagrindimas

Maisto kokybės mažinimas niekuomet negali būti naudingas vartotojams, išskyrus b punkte 
numatytą atvejį.

Pakeitimas 17
7 straipsnio 2 pastraipa (nauja)

Neturi būti jokios rizikos, kad maisto 
priedas klaidins vartotojus ir kad jie 
manys, jog maiste esama kitokių 
sudedamųjų dalių, nei iš tikrųjų.

Pagrindimas

Kartais dėl maisto priedų naudojimo vartotojai suklaidinami, nepaisant fakto, kad vienas iš 
kriterijų, pateiktų ankstesniuose teisės aktuose, nurodo, jog vartotojai neturi būti klaidinami. 
Pavyzdžiui, vartotojai kartais klysta manydami, kad dėl tam tikros produkte esančios
dažomosios medžiagos jame esama tam tikro vaisiaus. Todėl atsižvelgiant į tai  būtina 
stiprinti vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 18
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, remiantis 28 
straipsnio 2a dalyje nurodyta tvarka, į I 
priedą gali būti įtrauktos papildomos 
funkcinės grupės. 

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis. 

Pakeitimas 19
10 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Jei leidžiama taikyti nanotechnologiją, 
tuo tikslu pagal 1 dalies a punktą 
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nustatomos atskiros ribinės vertės.

Pagrindimas

Šiuo metu nedaug žinoma apie su nanotechnologija susijusius rizikos sveikatai veiksnius.  
Neaišku, ar ribinė vertė, susijusi su tradiciniu priedų naudojimu, turėtų būti tokia pati, kaip ir 
priedų nanodalelių.

Pakeitimas 20
28 straipsnio 2a dalis (nauja)

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

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis. 

Pakeitimas 21
30 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Priedai, pirmiau klasifikuoti kaip 
pagalbinės perdirbimo medžiagos, bet 
ateityje pagal šį reglamentą klasifikuotini 
kaip maisto priedai, gali 8 metų 
pereinamojo laikotarpio metu ir toliau 
būti naudojami kaip pagalbinės 
perdirbimo medžiagos. Po to jų 
naudojimas privalo būti patvirtintas pagal 
šį reglamentą, kad būtų išduotas leidimas. 

Pagrindimas

Turint mintyje vartotojų sveikatą nesvarbu, ar medžiaga naudojama kaip pagalbinė 
perdirbimo medžiaga, ar kaip priedas. Lemiamas veiksnys yra tas, ar ji lieka galutiniame 
produkte, ar ne.  Natūralu, kad reikės ilgo pereinamojo laikotarpio, kol pagalbinėms 
perdirbimo medžiagoms ir priedams, kaip jie apibrėžiami šiuo metu, naudoti turės būti 
išduodami leidimai pagal šį reglamentą.  

Pakeitimas 22
31 straipsnio 2 dalis
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2. Tarnybos rizikos vertinimas turi būti 
Komisijos, kuriai talkina komitetas, 
atliekamos visų maisto priedų, kurie buvo 
patvirtinti iki šio reglamento įsigaliojimo 
datos, peržiūros dalis. Ši peržiūra 
atliekama remiantis šiame reglamente 
nustatytomis leidimo išdavimo sąlygomis 
ir naudojimo vertinimu bei rizikos 
valdymu.
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 
naudoti maisto priedus, maisto fermentus 
ir kvapiąsias maisto medžiagas išdavimo 
procedūrą. Siekiant suteikti reikalingą 
pereinamąjį laikotarpį, III priedo 
nuostatos, išskyrus nuostatas dėl maisto 
priedų pagalbinių medžiagų, netaikomos 
iki [2011 01 01].

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, 
priimama per vienus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo pagal 28 straipsnio 
2a dalyje nurodytą tvarką. Vertinimo 
programa skelbiama Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Svarbu, kad peržiūra būtų vykdoma vadovaujantis naujais kriterijais. Taip pat svarbu, kad 
visos leidžiamos naudoti medžiagos būtų įtrauktos į Bendrijos sąrašą. Procedūra turi būti 
nurodyta straipsnyje.

Pakeitimas 23
31 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Įvykdžius 2 dalyje nurodytą vertinimo 
programą ir pasikonsultavus su Tarnyba, 
priimama nauja vertinimo programa 
leidimams išduoti pagal šį reglamentą. Ši 
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nauja vertinimo programa priimama 
pagal 28 straipsnio 2a dalyje nurodytą 
tvarką ir skelbiama Europos Sąjungos
oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

Aktyvias peržiūras reikėtų vykdyti ir ateityje. Svarbu, kad šiam dalykui būtų numatytas 
oficialus pagrindas ir tuo pat metu Europos maisto saugos tarnybai (EMST) būtų leista 
klasifikuoti maisto priedus pagal skubumą atlikti jų peržiūrą.

Pakeitimas 24
31 straipsnio 2b dalis (nauja)

2b. Atnaujinant leidimą daugiau 
nenaudojami maisto priedai ir netaikomi 
naudojimo būdai išbraukiami iš 
reglamento priedų.  

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tam, kad Bendrijos sąrašas būtų atnaujinamas ir vartotojams būtų 
teikiama teisinga informacija. 

Pakeitimas 25
III priedas

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

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

1 dalis Pagalbinės medžiagos maisto 
prieduose

1 dalis. Pagalbinės medžiagos maisto 
prieduose, maisto fermentuose ir 
kvapiosiose maisto medžiagose

2 dalis Maisto prieduose naudojami 
priedai, išskyrus pagalbines medžiagas

2 dalis. Maisto prieduose, maisto 
fermentuose ir kvapiosiose maisto 
medžiagose naudojami priedai, išskyrus 
pagalbines medžiagas

3 dalis Priedai maisto fermentuose

Pagrindimas

Siekiant suderinamumo su 16 straipsniu, į III priedą turi būti įtrauktos pagalbinės maisto 
medžiagos ir kiti patvirtinti maisto prieduose, maisto fermentuose ir kvapiosiose maisto 
medžiagose naudojami priedai.
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AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija pasiūlė, kad ateityje sprendimai dėl leidimų naudoti maisto priedus būtų priimami 
taikant komitologijos procedūrą. Pranešėja šiuo aspektu mato privalumų tik tuo atveju, jei 
Europos Parlamento pastaraisiais metais dažnai kelti klausimai bus aiškiai atspindėti 
naujajame reglamente dėl maisto priedų ir naujajame reglamente dėl bendros leidimų naudoti 
maisto priedus, maisto fermentus ir kvapiąsias maisto medžiagas išdavimo procedūros. Šie 
klausimai pirmiausiai susiję su aplinka, visuomenės sveikata ir alergiškais žmonėmis.

Naujasis reglamentas dėl maisto priedų taip pat turėtų būti sustiprintas papildant reikalavimus 
dėl procedūrų skaidrumo, leidimų išdavimo maisto priedams peržiūros ir paaiškinimus, kokie 
dalykai gali klaidinti vartotojus. Be to, reikėtų naujai apibrėžti maisto priedus ar pagalbines 
perdirbimo medžiagas ir reglamentuoti nanotechnologijos taikymą.

Su aplinka, visuomenės sveikata ir produktais, kuriuos gali įsigyti alergiški žmonės, 
susiję klausimai 

Remiantis Kardifo procesu, su aplinka susiję aspektai turi būti įtraukti į visus ES teisės aktus. 
Tai ypač aktualu šiame teisės akte, nes tie produktai, kuriuos žmogus suvalgo, nelieka jo 
organizme, bet patenka į natūralią aplinką ir tampa natūralaus ciklo dalimi. Net jei medžiaga 
nėra kenksminga produktą, kurio sudėtyje yra tos medžiagos, vartojančio asmens sveikatai,  
neigiamas poveikis aplinkai ir visuomenės sveikatai gali atsirasti tolesniais etapais, ir į tai 
reikia atsižvelgti sprendžiant, ar išduoti leidimą, ar jo neišduoti. Antibiotikų naudojimas 
maiste ir su tuo susijęs poveikis atsparumo antibiotikams kitimui yra vienas iš galimo 
neigiamo poveikio visuomenės sveikatai pavyzdžių. Kai svarstoma, ar išduoti leidimą naudoti 
maisto priedą, kriterijus turi būti ir tai, ar jis neturės neigiamo poveikio visuomenės sveikatai 
ir aplinkai. Sveika aplinka taip pat turi būti vienas iš šio reglamento tikslų.

Reikalavimas, kad produktus, kurių sudėtyje yra paprastųjų alergenų, privaloma atitinkamai 
žymėti, alergiškiems žmonėms reiškia didelę pagalbą, nors tokia priemonė dar nėra 
pakankama. Pažeidžiamų žmonių grupėms ir alergiškiems žmonėms turi būti teikiamas 
ypatingas dėmesys. Didžioji dalis turi galėti valgyti įprastose parduotuvėse parduodamą 
maistą, nesirinkdama specialių dietinių produktų. Todėl vienas iš kriterijų leidimui išduoti 
pagal šį reglamentą turi būti tai, ar medžiaga ar jos naudojimas nemažina alergiškų žmonių 
galimybių įsigyti maisto.

Jūsų pranešėja vis dėlto siūlo, kad net ir maisto priedams, galintiems turėti neigiamą poveikį 
visuomenės sveikatai, aplinkai ar apriboti produktų, kuriuos gali vartoti alergiški žmonės, 
asortimentą, būtų galima išduoti leidimus, jei privalumai vartotojams akivaizdžiai nustelbia 
trūkumus.

Jei, remiantis 5 straipsnyje pateiktais kriterijais, esama geresnių priedo alternatyvų ir 
ekonominiu požiūriu protingiau naudoti alternatyvų produktą, tuomet leidimo naudoti tą 
priedą neišduodama. Pavyzdžiui, gali kilti klausimas dėl kito gamybos metodo, kai nereikia 
naudoti priedų, taikymo, ar galbūt esama patvirtintų priedų, kurie geriau atitinka 5 straipsnyje 
nurodytus reikalavimus.

Skaidrumas ir peržiūra
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Leidimai naudoti maisto priedus turi būti reguliariai peržiūrimi. Pranešėja siūlo, remiantis 
naujais kriterijais, peržiūrėti visus esamus leidimus prieš juos įtraukiant į naują Bendrijos 
sąrašą. Reguliari leidimų peržiūra turi vykti skaidriai, remiantis vertinimo programa, kuri 
priimama taikant komitologijos procedūrą. Vertinimo programa turi būti pagrįsta pirmenybės 
sistema, pagal kurią nustatomas maisto priedų eiliškumas, atsižvelgiant į skubumą peržiūrėti 
jų naudojimą. Kad ši pirmenybės tvarka, būtų aiški visoms susijusioms šalims, ji nustatoma 
pasitelkus vertinimo programą. Vis dėlto vertinimo programa neturi užkirsti kelio Komisijai ir 
(arba) Europos maisto saugos tarnybai (EMST) imtis iniciatyvos ir skubiau peržiūrėti tam 
tikrus leidimus.

Su vartotojais susiję klausimai

Vienas iš jau esamų ir dabartiniuose teisės aktuose numatytų kriterijų, taikomų išduodant 
leidimus naudoti maisto priedus, nurodo, kad vartotojai neturi būti klaidinami. Tačiau 
dažikliai kartais naudojami taip, kad susidaro įspūdis, jog maiste esama tam tikrų vaisių, nors 
iš tikrųjų taip nėra. Todėl atsižvelgiant į tai būtina stiprinti vartotojų apsaugą.

Su vartotojais susiję klausimai ir apibrėžtys

Turint mintyje vartotojų sveikatą nesvarbu, ar medžiaga naudojama kaip perdirbimo 
elementas, ar kaip priedas. Lemiamas veiksnys yra tai, ar ji lieka galutiniame produkte, ar ne. 
Tradiciškai esama skirtingų nuomonių dėl to, kas sudaro pagalbines perdirbimo medžiagas, o 
kas – priedus. Dėl šios priežasties reikės ilgo pereinamojo laikotarpio, kol tai kas šiuo metu 
apibrėžiama kaip pagalbinė perdirbimo medžiaga, bet lieka galutiniame produkte, turės būti 
patvirtinama pagal šį reglamentą.

Nanotechnologija

Nedaug žinoma apie su nanotechnologija susijusius rizikos sveikatai veiksnius.  Neaišku, ar 
ribinė vertė, susijusi su tradiciniu priedų naudojimu, turėtų būti tokia pati kaip ir priedų 
nanodalelių. Todėl Bendrijos sąraše siūlomas atskiras nanodalelių naudojimo 
regalmentavimas.

Nauja komitologijos procedūra

Atsižvelgiant į naują komitologijos procedūrą, pateikiama keletas Komisijos pasiūlymo 
pateikimų.


