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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 fermentų ir iš dalies 
keičiančio Tarybos direktyvą 83/417/EEB, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999, 
Direktyvą 2000/13/EB ir Tarybos direktyvą 2001/112/EB
(COM(2006)0425 – C6-0257/2006 – 2006/0144(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0425)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 37 ir 95 straipsnius, pagal kuriuos 
Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0257/2006),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto nuomonę (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
4 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(4) Šis reglamentas turėtų apimti tik į 
maisto produktus dedamus fermentus, 
siekiant pagerinti technologinę funkciją 
gaminant, perdirbant, ruošiant, apdorojant, 
pakuojant, vežant ar laikant tokius maisto 
produktus, įskaitant fermentus, naudojamus 
kaip pagalbinės perdirbimo medžiagos 
(„maisto fermentus“). Šio reglamento 
taikymo sritis neturėtų apimti fermentų, 
kurių nededama į maisto produktus siekiant 
pagerinti technologinę funkciją, bet kurie 

(4) Šis reglamentas turėtų apimti tik į 
maisto produktus dedamus fermentus, 
siekiant pagerinti technologinę funkciją 
gaminant, perdirbant, ruošiant, apdorojant, 
pakuojant, vežant ar laikant tokius maisto 
produktus, įskaitant fermentus, naudojamus 
kaip pagalbinės perdirbimo medžiagos 
(„maisto fermentus“). Šio reglamento 
taikymo sritis neturėtų apimti fermentų, 
kurių nededama į maisto produktus siekiant 
pagerinti technologinę funkciją, bet kurie 

  
1 OL C ... / Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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skirti žmonėms vartoti, pavyzdžiui, 
mitybos tikslais. Maisto produktų 
gamyboje tradiciškai naudojamos mikrobų 
kultūros, pavyzdžiui, sūris ir vynas gali 
turėti fermentų, bet jos nėra specialiai 
naudojamos gaminant fermentus, todėl jų 
nereikėtų laikyti maisto fermentais.

skirti žmonėms vartoti, pavyzdžiui, 
mitybos ar virškinimo gerinimo tikslais. 
Maisto produktų gamyboje tradiciškai 
naudojamos mikrobų kultūros, pavyzdžiui, 
sūris ir vynas gali turėti fermentų, bet jos 
nėra specialiai naudojamos gaminant 
fermentus, todėl jų nereikėtų laikyti maisto 
fermentais.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nustatyti, kad šis reglamentas neturėtų būti taikomas fermentams, kurie skirti 
žmonėms vartoti, pavyzdžiui, fermentams, kurie vartojami mitybos tikslais ar kurie padeda 
virškinimui.

Pakeitimas 2
8 KONSTATUOJAMOJI DALIS

(8) Bendrijoje leidžiamus naudoti maisto 
fermentus reikėtų įtraukti į Bendrijos 
sąrašą, kuriame fermentai turėtų būti 
aiškiai aprašyti, patikslinti jų naudojimą 
reglamentuojantys reikalavimai ir prie 
kurio pridėtos specifikacijos, visų pirma 
maisto fermentų kilmės ir grynumo 
kriterijai. Jei maisto fermente yra 
genetiškai modifikuoto organizmo (GMO) 
arba jis yra iš jo sudarytas, kaip apibrėžta 
2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1830/2003 
dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš 
jų pagamintų maisto produktų ir pašarų 
susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies 
pakeičiančiame Direktyvą 2001/18/EB, į 
specifikacijas taip pat reikėtų įtraukti pagal 
tą reglamentą GMO priskirtą unikalųjį 
identifikavimo kodą. 

(8) Bendrijoje leidžiamus naudoti maisto 
fermentus reikėtų įtraukti į Bendrijos 
sąrašą, kuriame fermentai turėtų būti 
aiškiai aprašyti, patikslinti jų naudojimą 
reglamentuojantys reikalavimai ir prie 
kurio pridėtos specifikacijos, visų pirma 
maisto fermentų kilmės ir grynumo 
kriterijai. Jei maisto fermentas gautas iš
genetiškai modifikuoto organizmo (GMO), 
kaip apibrėžta 2003 m. rugsėjo 22 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai 
modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų 
maisto produktų ir pašarų susekamumo ir 
ženklinimo ir iš dalies pakeičiančiame 
Direktyvą 2001/18/EB, į specifikacijas taip 
pat reikėtų įtraukti pagal tą reglamentą 
GMO priskirtą unikalųjį identifikavimo 
kodą. 

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo formuluotė yra klaidinanti. Genetiškai modifikuoti organizmai patys 
savaime negali būti fermentais, bet gali būti panaudoti juos gaminant.

Pakeitimas 3
20 KONSTATUOJAMOJI DALIS
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(20) 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 tvarką1.

(20) 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 tvarką1.

1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. 1 OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su 
pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB 
(OL L 200, 2006 7 22, p. 1).

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4
2 STRAIPSNIO 4 DALIS

4. Šio reglamento nereikėtų taikyti maisto 
produktų gamyboje tradiciškai 
naudojamoms mikrobų kultūroms, kurios 
gali turėti fermentų, bet kurios nėra 
specialiai naudojamos fermentams gaminti. 

4. Šio reglamento nereikėtų taikyti maisto 
produktų gamyboje naudojamoms mikrobų 
kultūroms, kurios gali turėti fermentų, bet 
kurios nėra specialiai naudojamos 
fermentams gaminti. 

Pagrindimas

Sąvoka „tradiciškai“ yra neaiški ir toliau tekste neaiškinama. Neminint šio termino šioje 
dalyje bus daugiau teisinio aiškumo.

Pakeitimas 5
2 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Prireikus, remiantis 16 straipsnio 2 
dalyje nurodyta tvarka gali būti svarstoma, 
ar konkreti medžiaga įeina į šio reglamento 
taikymo sritį.

5. Prireikus, taikant 16 straipsnio 2a 
dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu gali būti svarstoma, ar konkreti 
medžiaga įeina į šio reglamento taikymo 
sritį.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas tekstui suderinti su naujojo sprendimo dėl komitologijos 
nuostatomis.
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Pakeitimas 6
3 STRAIPSNIS

Šiame reglamente taikomos apibrėžtys, 
nustatytos Reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 ir 
Reglamente Nr. [...] [Reglamentas dėl 
maisto priedų].
Taip pat taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

Šiame reglamente taikomos apibrėžtys, 
nustatytos Reglamente (EB) Nr. 178/2002, 
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 ir 
Reglamente Nr. [...] [Reglamentas dėl 
maisto priedų].
Taip pat taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

1) „fermentas“ reiškia bet kokį augalinės, 
gyvūninės ar mikrobinės kilmės baltymą, 
kuris proceso metu nepakeisdamas savo 
struktūros gali katalizuoti specifinę 
biocheminę reakciją;

„maisto fermentas“ reiškia produktą, 
pagamintą ekstrahuojant augalus arba 
gyvūnus, arba pagamintą fermentacijos 
būdu, pasinaudojant mikroorganizmais:

2) „maisto fermentas“ reiškia produktą, 
pagamintą ekstrahuojant augalus arba 
gyvūnus, arba pagamintą fermentacijos 
būdu, pasinaudojant mikroorganizmais:

a) kuriuose yra vienas ar keli fermentai, 
galintys katalizuoti specifinę biocheminę 
reakciją bei ir

a) kuriuose yra vienas ar keli fermentai, 
galintys katalizuoti specifinę biocheminę 
reakciją bei 

b) kurie dedami į maisto produktus siekiant 
pagerinti technologinę funkciją gaminant, 
perdirbant, ruošiant, apdorojant, pakuojant, 
vežant ar laikant tokius maisto produktus.

b) kurie dedami į maisto produktus siekiant 
pagerinti technologinę funkciją gaminant, 
perdirbant, ruošiant, apdorojant, pakuojant, 
vežant ar laikant tokius maisto produktus.

3) „maisto fermento preparatas“ reiškia 
maisto fermentą, sumaišytą su kitomis 
medžiagomis, kad būtų lengviau jį 
saugoti, parduoti, standartizuoti, skiesti ar 
tirpinti. 

Pagrindimas

Gali būti skirtingai suvokiama, ką reiškia sąvoka „fermentas“. Kai kuriais atvejais ši sąvoka 
vartojama grynam fermento baltymui apibūdinti, kitais atvejais – ekstrahuojant ar 
fermentuojant gautam produktui, kuriame yra ne tik fermento baltymo, bet ir šio proceso 
liekanų.  Be to, sąvoka „fermentas“ gali būti vartojama ir apibūdinant prekybai paruoštą 
produktą, į kurį jau įdėtos kitos sudėtinės dalys. Siekiant teisinio aiškumo ir moksliniu 
požiūriu teisingo teksto reikia pateikti atskiras apibrėžtis, kuriose būtų atskirti šie trys 
variantai.

Pakeitimas 7
5 STRAIPSNIO B PUNKTAS
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b) yra pagrįstas technologinis poreikis; b) yra pagrįstas technologinis poreikis
atsižvelgiant į vartotojui teikiamus 
privalumus ir naudą;

Pagrindimas

Reikalingi skaidrūs kriterijai, skirti nustatyti, ar yra technologinis poreikis fermentą naudoti 
maisto gamyboje. Vartodamas maisto fermentą vartotojas visuomet turi turėti naudos.

Pakeitimas 8
5 STRAIPSNIO C PUNKTAS

c) jų naudojimas yra aiškus vartotojui. c) jų naudojimas yra aiškus vartotojui 
produkto pobūdžio, kokybės ar medžiagos 
požiūriu.

Pagrindimas

Maisto fermentai neturi būti patvirtinti, jei jų naudojimas galėtų suklaidinti vartotojus dėl 
produkto pobūdžio, kokybės ar medžiagos.

Pakeitimas 9
7 STRAIPSNIO PAVADINIMAS

Genetiškai modifikuotų fermentų
įtraukimas į Bendrijos sąrašą

Fermentų, gautų iš genetiškai 
modifikuotų organizmų (GMO) įtraukimas 

į Bendrijos sąrašą

Pagrindimas

Genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) klausimu reikalingas aiškumas. Maisto fermentai 
gali būti gauti ar pagaminti iš GMO. Patys jie nėra GMO.

Pakeitimas 10
8 STRAIPSNIS
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Galutiniams vartotojams neskirtais 
parduoti maisto fermentais, kai jie yra 
parduodami atskirai arba sumaišyti vienas 
su kitu ir (arba) su kitais komponentais, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2000/13/EB 6 
straipsnio 4 dalyje, gali būti prekiaujama 
tik tuomet, jei ant jų pakuočių ar talpų yra 
nurodyta šio reglamento 9–12 
straipsniuose minima informacija, kuri turi 
būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 
neištrinama.

1. Galutiniams vartotojams neskirtais 
parduoti maisto fermentais, kai jie yra 
parduodami atskirai arba sumaišyti vienas 
su kitu ir (arba) su kitais komponentais, 
kaip apibrėžta Direktyvos 2000/13/EB 6 
straipsnio 4 dalyje, gali būti prekiaujama 
tik tuomet, jei ant jų pakuočių ar talpų yra 
nurodyta šiame straipsnyje minima 
informacija, kuri turi būti lengvai matoma, 
aiškiai įskaitoma ir neištrinama.

2. Ant pakuočių ar talpų turi būti 
nurodyta tokia informacija: 

a) šiame reglamente nurodytas 
pavadinimas arba,

b) jei a punkte minėto pavadinimo nėra –
maisto fermento aprašymas, pakankamai 
tikslus, kad jį būtų galima atskirti nuo 
kitų produktų, su kuriais tą fermentą 
galima supainioti.

Jei maisto fermentai ar maisto fermentų 
preparatai parduodami sumaišyti vienas 
su kitu, a ir b punktuose nurodyta 
informacija pateikiama apie kiekvieną 
maisto fermentą mažėjančia pagal svorio 
procentinę dalį visame produkte tvarka.

c) grynasis (net) kiekis;

d) užrašas „naudoti maisto produktuose“ 
arba užrašas „ribotai naudoti maisto 
produktuose“, arba dar konkretesnė 
nuoroda dėl numatomo naudojimo maisto 
produktuose;

e) jei reikia, konkrečios laikymo ir 
naudojimo sąlygos.

3. Be to, ant pakuotės ar talpos arba su 
siunta susijusiuose dokumentuose, kurie 
turi būti pateikiami atvežus arba prieš 
atvežant prekes, nurodoma ši informacija, 
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tačiau tokiu atveju ant aptariamų 
produktų pakuotės arba talpos matomoje 
vietoje turi būti užrašas, kad tokie 
produktai "skirti maisto produktų 
gamybai, o ne mažmeninei prekybai":

a) Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, 
pakuotojo arba pardavėjo vardas, pavardė 
arba pavadinimas ir adresas;

b) prekių partiją arba siuntą nurodantis 
ženklas;

c) naudojimo nurodymai, jeigu jų 
nebuvimas užkirstų kelią tinkamam 
maisto fermento naudojimui;

d) jei reikia, pakankama informacija apie 
maisto fermento ar maisto fermento 
preparato sudėtį, kad vartotojas galėtų 
taikyti kiekio apribojimus maiste. Kiekio 
didžiausia riba nurodoma skaičiais arba 
pagal quantum satis principą;

e) pakankama informacija, kad vartotojas 
galėtų laikytis Direktyvos 2000/13/EB, 
ypač nuostatų, susijusių su alergenų 
ženklinimu.

4. Šiuo straipsniu neturi būti pažeisti 
išsamesni ar plačiau apibūdinantys 
įstatymai, taisyklės ar administracinės 
nuostatos dėl svorio ir matmenų ar 
įstatymai, taisyklės ar administracinės 
nuostatos, taikomi pavojingų medžiagų ar 
preparatų pateikimui, klasifikavimui, 
pakavimui ir ženklinimui arba tokių 
medžiagų pervežimui.

5. Šiame straipsnyje nurodyta informacija 
pateikiama pirkėjams lengvai suprantama 
kalba. Valstybė narė, kurioje yra 
atliekamas produktų žymėjimas, gali, 
remdamasi Sutarties nuostatomis, savo 
teritorijoje nustatyti, kad pareikalavus 
tokia informacija būtų nurodoma viena ar 
keliomis Bendrijos oficialiomis kalbomis, 
kurias ta valstybė narė nustato. Tai 
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nekliudo tokią informaciją pateikti 
keliomis kalbomis.

Pagrindimas

Šio pakeitimo tikslas – supaprastinti ženklinimą verslo tikslais 8, 9, 10, 12 ir 14 straipsnius 
pakeičiant vienu straipsniu, kuriame būtų numatyti visi reikalavimai dėl galutiniams 
vartotojams neskirtų parduoti maisto fermentų ir maisto fermentų preparatų ženklinimo. Taip 
tekstas taptų logiškesniu, jį būtų lengviau skaityti ir suprasti.

Pakeitimas 11
9 STRAIPSNIS

9 straipsnis
Informacijos reikalavimai, susiję su 

maisto fermentų identifikavimu

Išbraukta.

1. Jei galutiniams vartotojams neskirti 
parduoti maisto fermentai parduodami 
atskirai arba sumaišyti vienas su kitu, ant 
jų pakuočių ar talpų pateikiama ši 
informacija apie kiekvieną maisto 
fermentą:
a) šiame reglamente nurodytas 
pavadinimas arba
b) jei a punkte minėto pavadinimo nėra –
maisto fermento aprašymas, pakankamai 
tikslus, kad jį būtų galima atskirti nuo 
kitų produktų, su kuriais tą fermentą 
galima lengvai supainioti.
2. Jei maisto fermentai parduodami 
atskirai arba sumaišyti vienas su kitu, 1 
dalyje nurodyta informacija pateikiama 
apie kiekvieną maisto fermentą 
mažėjančia pagal svorio procentinę dalį 
visame produkte tvarka.

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio pakeitimą, kuriame yra numatytos visos nuostatos dėl galutiniams 
vartotojams neskirtų parduoti maisto fermentų ir maisto fermentų preparatų ženklinimo.

Pakeitimas 12
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10 STRAIPSNIS

10 straipsnis Išbraukta.

Reikalaujama pateikti informacija, kai į 
maisto fermentus yra įterptos kitos 
medžiagos arba maisto ingredientai

Kai į galutiniams vartotojams neskirtus 
parduoti maisto fermentus įterpiamos 
kitos medžiagos arba maisto ingredientai, 
išskyrus maisto fermentus, kurie padeda 
saugoti, parduoti, standartizuoti, atskiesti 
ar ištirpinti, ant pakuočių, talpų arba 
maisto fermentų lydimuosiuose 
dokumentuose pateikiama 9 straipsnyje 
nurodyta informacija ir kiekvienas 
komponentas nurodomas mažėjančia 
pagal svorio dalį visame produkte tvarka. 

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio pakeitimą, kuriame yra numatytos visos nuostatos dėl galutiniams 
vartotojams neskirtų parduoti maisto fermentų ir maisto fermentų preparatų ženklinimo.

Pakeitimas 13
11 STRAIPSNIS

Kai galutiniams vartotojams neskirti 
parduoti maisto fermentai yra sumaišyti su 
kitais maisto fermentais, ant maisto 
fermentų pakuočių ar talpų nurodomas 
visų komponentų sąrašas, pateikiant 
mažėjančia pagal svorio dalį visame 
produkte tvarka.

Kai galutiniams vartotojams neskirti 
parduoti maisto fermentai ar maisto 
fermentų preparatai yra sumaišyti su kitais 
maisto fermentais, ant gauto produkto
pakuočių ar talpų nurodomas visų 
komponentų sąrašas, pateikiant mažėjančia 
pagal svorio dalį visame produkte tvarka.

Pagrindimas

Remiantis 3 straipsnio pakeitime nustatytomis apibrėžtimis, maisto fermentas, sumaišytas su 
kitomis maisto sudėtinėmis dalimis yra vadinamas maisto fermento preparatu. Sąvoka 
„maisto fermento preparatas“ apima ir 10 straipsnį „Reikalaujama pateikti informacija, kai į 
maisto fermentus yra įterptos kitos medžiagos arba maisto ingredientai“, todėl du atskiri 
straipsniai nebereikalingi. Čia vartojama sąvoka „maisto fermentas“ yra neteisinga ir gali 
klaidinti.  Kai maisto fermentai sumaišomi su kitomis medžiagomis, jie nebegali būti 
apibūdinami kaip vien tik maisto fermentai. Tikslesnis terminas yra „gautas produktas“.
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Pakeitimas 14
12 STRAIPSNIS

12 straipsnis
Bendrieji maisto fermentų informacijos 

reikalavimai

Išbraukta.

1. Ant galutiniams vartotojams neskirtų 
parduoti maisto fermentų pakuočių ar 
talpų pateikiama ši informacija:

a) užrašas „naudoti maisto produktuose“ 
arba užrašas „ribotai naudoti maisto 
produktuose“, arba dar konkretesnė 
nuoroda dėl numatomo naudojimo maisto 
produktuose;

b) jei reikia, konkrečios laikymo ir 
naudojimo sąlygos;

c) naudojimo rekomendacijos, jeigu jų 
nebuvimas užkirstų kelią tinkamam 
maisto fermentų naudojimui;

d) partiją arba siuntą nurodantis ženklas;

e) gamintojo, pakuotojo arba pardavėjo 
vardas, pavardė arba pavadinimas ir 
adresas;

f) kai maisto produktuose ribojamas koks 
nors maisto fermento komponento kiekis 
– to komponento procentinė dalis maisto 
fermente arba pakankamai informacijos 
apie maisto fermento sudėtį, kad pirkėjas 
galėtų užtikrinti kiekybinių apribojimų 
maisto produkte laikymąsi; 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) prireikus, informacija apie maisto 
fermentus ir kitas medžiagas, pateikta šio 
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reglamento 9, 10 ir 11 straipsniuose ir 
išvardyta Direktyvos 2000/13/EB IIIa 
priede.

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

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio pakeitimą, kuriame yra numatytos visos nuostatos dėl galutiniams 
vartotojams neskirtų parduoti maisto fermentų ir maisto fermentų preparatų ženklinimo.

Pakeitimas 15
3 SKIRSNIS IR 14 STRAIPSNIS

3 SKIRSNIS
KITI ŽYMĖJIMO REIKALAVIMAI

Išbraukta.

14 straipsnis
Kiti žymėjimo reikalavimai

1. 8–13 straipsniais neturi būti pažeisti 
išsamesni ar plačiau apibūdinantys 
įstatymai ir kitų teisės aktai dėl svorio ir 
matmenų ar taikomi pavojingų medžiagų 
ar preparatų pateikimui, klasifikavimui, 
pakavimui ir ženklinimui arba tokių 
medžiagų pervežimui. 
2. 8–13 straipsniuose nurodyta 
informacija pateikiama pirkėjams lengvai 
suprantama kalba.
Valstybė narė, kurioje yra atliekamas 
produktų žymėjimas, gali, remdamasi 
sutartimi, savo teritorijoje reikalauti, kad 
etiketėje tokia informacija būtų nurodoma 
daugiau negu viena, jos pasirinkta 
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oficialia kalba. 
Šios dalies pirmosios ir antrosios 
pastraipos nuostatos nedraudžia, kad 
tokia informacija būtų pateikiama 
keliomis kalbomis.

Pagrindimas

Žr. 8 straipsnio pakeitimą, kuriame yra numatytos visos nuostatos dėl galutiniams 
vartotojams neskirtų parduoti maisto fermentų ir maisto fermentų preparatų ženklinimo.

Pakeitimas 16
16 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.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 17
18 STRAIPSNIO 4 DALIES AA PUNKTAS (naujas)

aa) Tarnybai leidžiama nuspręsti dėl 
pagreitintos leidimų išdavimo tvarkos 
tiems maisto fermentams, kurie tuo metu 
yra rinkoje, jei Tarnyba įsitikina, kad jie 
buvo tinkamai ES ribose įvertinti 
saugumo požiūriu nacionaliniu ar 
Bendrijos lygmeniu, kad tokie fermentai 
galėtų būti tiesiogiai perkelti į Bendrijos 
maisto fermentų sąrašą.

Pagrindimas

Europos maisto saugos tarnybos ištekliai jau yra riboti ir todėl neturi būti švaistomi atliekant 
rizikos vertinimus tų maisto fermentų, kurie jau buvo tinkamai įvertinti ES ribose, ypač 
Danijoje, Prancūzijoje ar Jungtinėje Karalystėje, kur taikoma įsigalėjusi nacionalinė leidimų 
išdavimo maisto fermentams tvarka.
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Pakeitimas 18
18 STRAIPSNIO 5 DALIS

5. Prireikus, 16 straipsnio 2 dalyje
numatyta tvarka gali būti priimtos bet 
kokios tinkamos pagal šį straipsnį 
pereinamojo laikotarpio priemonės.

5. Prireikus, 16 straipsnio 2a dalyje
numatyta tvarka gali būti priimtos bet 
kokios tinkamos pagal šį straipsnį 
pereinamojo laikotarpio priemonės.

Pagrindimas

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

Šiuo metu trūksta Bendrijos lygmeniu suderintų taisyklių, reglamentuojančių fermentų 
panaudojimo perdirbant maistą kontrolę. Dėl šios priežasties atsiranda ne tik kliūčių prekybai 
ir teisinio neaiškumo, bet ir skirtingų sveikatos ir vartotojų apsaugos standartų valstybėse 
narėse.

Fermentai maisto gamyboje naudojami jau šimtus metų, dažniausiai – kepime, sūrių 
gamyboje, krakmolo apdorojime, taip pat gaminant alų, vaisių sultis ir kitus gėrimus.  
Fermentai atlieka daug naudingų funkcijų, pavyzdžiui, gerina produkto struktūrą, išvaizdą, 
suteikia jam maistingumo. Šiuo metu į Direktyvos 89/107/EEB taikymo sritį patenka tik 
fermentai, naudojami kaip maisto priedai, ir pagal šią direktyvą leidžiama naudoti tik du 
fermentus – invertazę E 1103 ir lizocimą E1105. 

Pastaraisiais metais labai padidėjo maisto fermentų naudojimas maisto gamyboje, o 
patobulinus technologijas buvo sukurta naujų ir sudėtingesnių fermentų. Dėl to kyla klausimų, 
susijusių su galima rizika žmonių sveikatai, pavyzdžiui, alergeniškumu, toksiškumu ir 
likutiniu mikrobiologiniu aktyvumu. Fermentai taip pat gaminami iš genetiškai modifikuotų 
mikroorganizmų. Taigi kyla aiškus poreikis Europos lygmeniu atlikti įvertinimą saugumo 
požiūriu, kad būtų užtikrinta veiksminga vartotojų apsauga.  

Taigi aš kaip pranešėjas džiaugiuosi Komisijos pasiūlymu ir noriu pažymėti, kad ir pramonė, 
ir vartotojų asociacijos taip pat pritaria teisės aktų dėl maisto fermentų suderinimo Europos 
Sąjungoje perspektyvai. 

Pakeitimuose didžiausią dėmesį skyriau paaiškinimams ir nuoseklumui, ypač dėl maisto 
fermentų ir maisto fermentų preparatų apibrėžčių, galutiniams vartotojams neskirtų parduoti 
produktų ženklinimo reikalavimų ir maisto fermentų, gautų iš genetiškai modifikuotų 
mikroorganizmų. 

Esu susirūpinęs dėl galimos dvigubo leidimų išdavimo sistemos, kuri šiuo reglamentu bus 
sukurta maisto fermentams, patenkantiems į Reglamento 1829/2003 dėl genetiškai 
modifikuoto maisto ir pašarų, t. y. maisto fermentų, gautų iš genetiškai modifikuotų 
organizmų, taikymo sritį. Remiantis dabartiniu Komisijos pasiūlymu, maisto fermentams, 
patenkantiems į Reglamento 1829/2003 taikymo sritį, leidimai turės būti išduodami pagal tą 
reglamentą. Prieš tai jie galės būti patikrinti, remiantis šiuo reglamentu, dėl įtraukimo į 
Bendrijos maisto fermentų sąrašą. Taip tokiems fermentams gali būti taikomos dvi skirtingos 
leidimų išdavimo procedūros, ir todėl tai reikėtų apsvarstyti išsamiau. 

Nepaisydamas šio susirūpinimo, manau, kad šis teisės aktas yra geras Europos institucijų, 
pramonės atstovų ir vartotojų grupių bendradarbiavimo pavyzdys siekiant laisvo prekių 
judėjimo Europos Sąjungoje ir ES piliečių teisių į vienodai aukštą sveikatos ir vartotojų 
apsaugos lygį užtikrinimo.  


