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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, nustatančio maisto priedų, fermentų ir 
kvapiųjų medžiagų leidimų suteikimo procedūrą
(COM(2006)0423 – C6-0258/2006 – 2006/0143(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0423)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0258/2006),

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

– 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
1 nurodomoji dalis

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

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

Pagrindimas

Produktai, kuriuos žmogus suvalgo, nelieka jo organizme, bet patenka į gamtą ir aplinką ir 
tampa gamtos 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. 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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Pakeitimas 2
2 konstatuojamoji dalis

(2) Įgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų 
būti užtikrintas aukštas žmonių gyvenimo 
ir sveikatos lygis.

(2) Įgyvendinant Bendrijos politiką, turėtų 
būti užtikrintas aukštas žmonių gyvenimo 
ir sveikatos bei aplinkos apsaugos lygis.

Pakeitimas 3
4 konstatuojamoji dalis

(4) […] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. XXX/2006 dėl maisto 
priedų , […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. YYY/2006 
dėl maisto fermentų  ir […] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
ZZZ/2006 dėl maisto kvapiųjų medžiagų ir 
kai kurių maisto ingredientų, turinčių 
kvapiųjų savybių , nustatyti suderinti
kriterijai ir reikalavimai, susiję su šių 
medžiagų įvertinimu ir leidimų išdavimu. 

(4) […] Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. XXX/2006 dėl maisto 
priedų , […] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. YYY/2006 
dėl maisto fermentų  ir […] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
ZZZ/2006 dėl maisto kvapiųjų medžiagų ir 
kai kurių maisto ingredientų, turinčių 
kvapiųjų savybių, nustatyti kriterijai ir 
reikalavimai, susiję su šių medžiagų 
įvertinimu ir leidimų išdavimu. 

Pagrindimas

Neaišku, ar skirtingoms medžiagoms turėtų būti taikomi tokie patys kriterijai. Viena iš 
priežasčių, kodėl joms skirti trys skirtingi reglamentai, yra ta, kad vis dėlto reikia atsižvelgti į 
įvairius skirtumus.

Pakeitimas 4
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

 (5a) Maisto gamybos ir tvarkymo 
skaidrumas yra itin svarbus norint įgyti 
vartotojų pasitikėjimą.

Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus.

Pakeitimas 5
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7a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente nurodytus maisto priedų, 
maisto fermentų ir kai kurių maisto 
sudedamųjų dalių, turinčių kvapiųjų 
medžiagų, skirtų naudoti maisto 
produktuose ir ant jų, registravimo 
kriterijus būtina atitikti siekiant gauti 
leidimą pagal šį reglamentą.

Pagrindimas

Tai akivaizdu, bet Komisijos pasiūlyme pateikta ne itin aiškiai.

Pakeitimas 6
11 konstatuojamoji dalis

(11) Siekiant informuoti atitinkamų 
sektorių veiklos vykdytojus ir visuomenę 
apie galiojančius leidimus, reikėtų leistinas 
medžiagas įrašyti į Bendrijos sąrašą, kurį 
rengia, tvarko ir skelbia Komisija.  

(11) Siekiant informuoti atitinkamų 
sektorių veiklos vykdytojus ir visuomenę 
apie galiojančius leidimus, reikia leistinas 
medžiagas įrašyti į Bendrijos sąrašą, kurį 
rengia, tvarko ir skelbia Komisija. 

Pagrindimas

Vartotojai ir pramonė turi galėti numanyti, kad medžiagos ir naudojimo būdai, kurie 
neįtraukti į Bendrijos sąrašą, yra neleistini.

Pakeitimas 7
13 konstatuojamoji dalis

(13) Vienoda medžiagų leidimų suteikimo 
procedūra turi atitikti skaidrumo ir 
visuomenės informavimo reikalavimus, ir 
tuo pačiu užtikrinti pareiškėjo teisę 
išsaugoti tam tikros informacijos 
konfidencialumą. 

(13) Vienoda medžiagų leidimų suteikimo 
procedūra atitinka skaidrumo ir 
visuomenės informavimo reikalavimus, ir 
tuo pačiu užtikrinti pareiškėjo teisę 
išsaugoti tam tikros informacijos 
konfidencialumą. 

Pakeitimas 8
18a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(18a) Ypač Komisijai turi būti suteikta 
teisė peržiūrėti pagal šį reglamentą 
sudarytiną Bendrijos maisto priedų, 
fermentų ir kvapiųjų medžiagų 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 9
1 straipsnio 1 dalis

1. Šiuo reglamentu nustatoma vienoda 
maisto priedų, maisto fermentų, maisto 
kvapiųjų medžiagų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti 
maisto produktuose arba ant jų (toliau –
medžiagos), šaltinių įvertinimo ir leidimų 
suteikimo procedūra (toliau – vienoda 
procedūra), kuria prisidedama prie laisvo 
šių medžiagų judėjimo Bendrijoje. 

1. Šiuo reglamentu nustatoma vienoda 
maisto priedų, maisto fermentų, maisto 
kvapiųjų medžiagų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų, naudojamų arba skirtų naudoti 
maisto produktuose arba ant jų (toliau –
medžiagos), šaltinių įvertinimo ir leidimų 
suteikimo procedūra (toliau – vienoda 
procedūra), kuria prisidedama prie laisvo 
maisto produktų judėjimo Bendrijoje. 

Pagrindimas

Pirminis šio teisės akto tikslas yra tas, kad būtų prisidedama prie laisvo maisto produktų 
judėjimo Bendrijoje.

Pakeitimas 10
2 straipsnio 1 dalis

1. Pagal visus maisto sektorių teisės aktus, 
leidžiamos pateikti į Bendrijos rinką 
medžiagos yra išvardijamos sąraše, kurio 
turinys nustatytas minėtame teisės akte 
(toliau – Bendrijos sąrašas). Bendrijos 
sąrašą atnaujina Komisija. Jis skelbiamas 
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1. Pagal visus maisto sektorių teisės aktus, 
leidžiamos pateikti į Bendrijos rinką 
medžiagos yra išvardijamos sąraše, kurio 
turinys nustatytas minėtame teisės akte 
(toliau – Bendrijos sąrašas). Bendrijos 
sąrašą atnaujina Komisija, vadovaudamasi 
14 straipsnio 2a dalyje nurodyta tvarka.
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Jis skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11
3 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Šiuo atveju Komisija praneša, prireikus,
tiesiogiai pareiškėjui nusiųsdama laišką, 
kuriame ji nurodo priežastis, dėl kurių, jos 
nuomone, atnaujinimas yra nepagrįstas.

Šiuo atveju Komisija viešai paskelbia savo 
sprendimą ir praneša tiesiogiai pareiškėjui 
nusiųsdama laišką, kuriame ji nurodo 
priežastis, dėl kurių, jos nuomone, 
atnaujinimas yra nepagrįstas.

Pagrindimas

Sprendimai, kai nutariama nepriimti sprendimo, taip pat turi būti viešai paskelbti. 
Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus.

Pakeitimas 12
3 straipsnio 3a dalis (nauja)

Visi leidimai naudoti maisto priedus, 
fermentus ir kvapiąsias medžiagas
reguliariai peržiūrimi.

Pagrindimas

Svarbu, kad medžiagos maiste būtų naudojamos atsižvelgiant į naujausius mokslinių tyrimų 
duomenis. Be to, kai kurioms vartotojų grupėms svarbu, kad nenaudojamos medžiagos ir 
naudojimo būdai būtų išbraukti iš sąrašo.

Pakeitimas 13
4 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Su prašymu Komisija supažindina 
valstybes nares.

Su prašymu Komisija supažindina 
valstybes nares ir jį viešai paskelbia.
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Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus.

Pakeitimas 14
4 straipsnio 2 dalis

2. Savo iniciatyva pradėjusi procedūrą 
Komisija apie tai praneša valstybėms 
narėms ir, jei būtina, paprašo Tarnybą 
pateikti nuomonę.

2. Savo iniciatyva pradėjusi procedūrą 
Komisija apie tai viešai paskelbia ir 
praneša valstybėms narėms ir, jei būtina, 
paprašo Tarnybą pateikti nuomonę.

Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 1 dalis

1. Tarnyba pateikia nuomonę per šešis 
mėnesius nuo galiojančio prašymo gavimo 
dienos.

1. Tarnyba pateikia nuomonę per devynis 
mėnesius nuo galiojančio prašymo gavimo 
dienos.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos išteklius ir kokybės standartus, kuriuos turi 
atitikti jos teikiama nuomonė, Komisijos pasiūlytas trumpas terminas nėra priimtinas.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 2 dalis

2. Tarnyba išsiunčia savo nuomonę 
Komisijai, valstybėms narėms ir, jei būtina, 
pareiškėjui.

2. Tarnyba išsiunčia savo nuomonę 
Komisijai, valstybėms narėms ir, jei būtina, 
pareiškėjui. Nuomonė taip pat viešai 
skelbiama.

Pagrindimas

Pareiškėją visada reikia informuoti, o Europos maisto saugos tarnybos nuomonę – viešai 
paskelbti.
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Pakeitimas 17
6 straipsnio 3 dalis

3. Jei pareiškėjas pateikia papildomą 
informaciją savo paties iniciatyva, tą 
informaciją jis išsiunčia Tarnybai ir 
Komisijai. Šiuo atveju Tarnyba pateikia 
nuomonę per pradinį terminą.

3. Jei pareiškėjas pateikia papildomą 
informaciją savo paties iniciatyva, tą 
informaciją jis išsiunčia Tarnybai ir 
Komisijai. Šiuo atveju Tarnyba pateikia 
nuomonę per pradinį terminą, jei nėra 
ypatingų priežasčių pratęsti terminą.

Pagrindimas

Pareiškėjas neturėtų turėti motyvų  pateikti papildomą informaciją po to, kai pasibaigia 
galutinis terminas. Jei nebus įtrauktas šis papildymas, deja, bus toks neigiamo poveikio 
galintis turėti motyvas.

Pakeitimas 18
7 straipsnio 1a dalis (nauja)

 Komisija pateisina savo pasiūlymą ir 
paaiškina, kokiomis priežastimis jis 
pagrįstas. 

Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus. Komisija be vargo turėtų gebėti paaiškinti, kokiomis 
priežastimis pagrįstas sprendimas. Skaidrus tokio pobūdžio paaiškinimas būtų naudingas 
vartotojams, pramonei ir valstybės narės institucijoms.

Pakeitimas 19
7 straipsnio 2 dalis

Jei reglamento projektas neatitinka 
Tarnybos nuomonės, Komisija pateikia 
skirtumų išaiškinimą.

Jei reglamento projektas neatitinka 
Tarnybos nuomonės, Komisija atskirai 
pateikia skirtumų išaiškinimą.

Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus. Komisija be vargo turėtų gebėti paaiškinti, kokiomis 
priežastimis pagrįstas sprendimas. Skaidrus tokio pobūdžio paaiškinimas būtų naudingas 
vartotojams, pramonei ir valstybės narės institucijoms.
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Pakeitimas 20
7 straipsnio 3 dalis

Priemonė priimama laikantis 14 straipsnio 
2 dalyje nustatytos tvarkos.

Priedai iš dalies keičiami laikantis 14 
straipsnio 2a dalyje nustatytos tvarkos.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21
7 straipsnio 3a dalis (nauja)

(3a) Jei galutinis sprendimas skiriasi nuo 
komitetui pateikto Komisijos pradinio 
pasiūlymo, Komisija pateikia to priežastis.

Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus. Komisija be vargo turėtų gebėti paaiškinti, kokiomis 
priežastimis pagrįstas sprendimas. Skaidrus tokio pobūdžio paaiškinimas būtų naudingas 
vartotojams, pramonei ir valstybės narės institucijoms.

Pakeitimas 22
10 straipsnis

Komisija gali pratęsti 5 straipsnio 1 dalyje 
ir 7 straipsnyje nurodytus terminus savo 
iniciatyva arba, jei būtina, Tarnybos 
prašymu, jei toks pratęsimo reikia dėl 
dokumentų pobūdžio, bet nepažeidžiant 6 
straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies 
nuostatų.  Šiuo atveju, jei būtina, Komisija 
pareiškėjui praneša apie šį pratęsimą ir jį 
pagrindžiančias priežastis.

Komisija gali pratęsti 5 straipsnio 1 dalyje 
ir 7 straipsnyje nurodytus terminus savo 
iniciatyva arba, jei būtina, Tarnybos 
prašymu, jei toks pratęsimo reikia dėl 
dokumentų pobūdžio, bet nepažeidžiant 6 
straipsnio 1 dalies ir 8 straipsnio 1 dalies 
nuostatų. Šiuo atveju Komisija pareiškėjui 
praneša apie šį pratęsimą ir jį 
pagrindžiančias priežastis.

Pagrindimas

Pareiškėjui visada turi būti pranešama.

Pakeitimas 23
11 straipsnio 1a dalis (nauja)
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Komisija užtikrina leidimų suteikimo 
procedūros skaidrumą ir viešai paskelbia 
visas paraiškas ir suteikia visuomenei 
prieigą prie visos susijusios medžiagos.

Pagrindimas
Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus. 

Pakeitimas 24
12 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

Konfidencialiai gali būti naudojama ta 
pareiškėjo pateiktos informacijos dalis, 
kurios atskleidimas galėtų smarkiai 
pakenkti jo konkurencinei padėčiai.

Konfidencialiai gali būti naudojama tik ta 
pareiškėjo pateikta informacija, kurios 
atskleidimas galėtų smarkiai pakenkti jo 
konkurencinei padėčiai

Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus. Vis dėlto kartais gali būti pagrindo informaciją naudoti tik 
konfidencialiai.

Pakeitimas 25
12 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įvadinė dalis

Jokiais atvejais nelaikoma slapta ši 
informacija: Jokiais atvejais, niekada slapta negalima 

laikyti šios informacijos:

Pagrindimas

Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus. Vis dėlto kartais gali būti pagrindo informaciją naudoti tik 
konfidencialiai.

Pakeitimas 26
14 straipsnio 2a dalis (nauja)

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

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

Aplinkos apsaugos aspektai
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. Todėl sprendžiant, 
ar suteikti leidimą, reikėtų atsižvelgti į neigiama poveikį aplinkai. Taigi Europos bendrijų 
steigimo sutarties 175 straipsnis turėtų būti reglamento pagrindas.

Skaidrumas
Skaidrumas yra lemiamas veiksnys siekiant, kad vartotojai pasitikėtų tuo, kaip ES sprendžia 
su maistu susijusius klausimus. Taigi Komisija privalo užtikrinti leidimų suteikimo 
procedūros skaidrumą ir viešai paskelbti visas paraiškas bei suteikti visuomenei prieigą prie 
visos susijusios medžiagos. Gamintojus, kurie pateikė paraiškas gauti leidimą, visada reikia 
tiesiogiai informuoti apie klausimus, susijusius su jų paraiškomis. 

Komisija be vargo turėtų gebėti paaiškinti, kokiomis priežastimis pagrįstas sprendimas. 
Skaidrus tokio pobūdžio paaiškinimas būtų naudingas vartotojams, pramonei ir valstybės 
narės institucijoms. Tad Komisija turėtų visada viešai paskelbti savo pasiūlymus dėl 
sprendimo, pateisinti savo pasiūlymus ir paaiškinti, kokiomis priežastimis pagrįstas jos 
sprendimas. Sprendimai, kai nutariama nepriimti sprendimo, taip pat turi būti viešai paskelbti. 

Jei priimtame reglamente nukrypstama nuo Komisijos pradinio pasiūlymo, pateikto Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos komitetui, Komisija taip pat paaiškina galutinio sprendimo 
aplinkybes. 

Maisto sauga
Atsižvelgiant į Europos maisto saugos tarnybos turimus išteklius ir kokybės standartus, 
kuriuos turi atitikti jos nuomonė, Komisijos pasiūlytas šešių mėnesių terminas nuomonei apie 
paraišką parengti nėra priimtinas. Taigi atsižvelgiant į maisto saugą siūloma šį terminą 
pratęsti siekiant, kad Europos maisto saugos agentūra turėtų devynis mėnesius nuomonei 
pateikti. 

Svarbu, kad medžiagos maiste būtų naudojamos atsižvelgiant į naujausius mokslinių tyrimų 
duomenis. Be to, kai kurioms vartotojų grupėms svarbu, kad nebenaudojamos medžiagos ir 
naudojimo būdai būtų išbraukti iš sąrašo. Visi leidimai naudoti maisto priedus, fermentus ir 
kvapiąsias medžiagas reguliariai peržiūrimi.

Nauja komitologijos procedūra
Atsižvelgiant į naują komitologijos procedūrą, pateikiama keletas Komisijos pasiūlymo 
pakeitimų.


