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PR_COD_2am

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. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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 Tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą dėl kvapiųjų medžiagų ir tam tikrų kitų aromatinių savybių turinčių maisto 
ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos 
reglamentus (EEB) Nr. 1576/89 ir (EEB) Nr. 1601/91, Reglamentą (EB) Nr. 2232/96 ir 
Direktyvą 2000/13/EB
(16677/2007 – C6-0000/2008 – 2006/0147(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos bendrąją poziciją (16677/2007 – C6-0000/2008),

– atsižvelgdamas į savo poziciją1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2006)0427) per pirmąjį svarstymą,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 62 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A6-0000/2008),

1. pritaria bendrajai pozicijai su pakeitimais;

2. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
7 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(7) Kvapiosios medžiagos ir aromatinių 
savybių turintys maisto ingredientai turėtų 
būti naudojami tik tuomet, jei jie atitinka 
šiame reglamente nustatytus kriterijus. Jie 
turi būti saugūs naudoti, todėl prieš 
leidžiant tam tikras kvapiąsias medžiagas 
naudoti maiste, turėtų būti įvertinta jų 
rizika. Jų naudojimas neturi klaidinti 
vartotojo, todėl ženklinant visada turėtų 

(7) Kvapiosios medžiagos ir aromatinių 
savybių turintys maisto ingredientai turėtų 
būti naudojami tik tuomet, jei jie atitinka 
šiame reglamente nustatytus kriterijus. Jie 
turi būti saugūs naudoti, todėl prieš 
leidžiant tam tikras kvapiąsias medžiagas 
naudoti maiste, turėtų būti įvertinta jų 
rizika. Kur įmanoma, reikėtų atkreipti 
dėmesį į tai, ar pažeidžiamoms grupėms 

                                               
1 Priimti tekstai 2007 07 10, P6_TA(2007)0383.
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būti tinkamai pateikiama informacija apie 
jų buvimą maiste. Vartotojo klaidinimas 
apima klaidinimą dėl naudojamų 
ingredientų pobūdžio, šviežumo ar 
kokybės, produkto arba gamybos proceso 
natūralumo arba produkto maistinių 
savybių, bet tuo neapsiriboja. Tvirtinant 
kvapiąsias medžiagas taip pat reikėtų 
atsižvelgti į kitus veiksnius, susijusius su 
svarstomu klausimu, įskaitant 
visuomeninius, ekonominius, tradicinius, 
etinius bei aplinkos veiksnius ir kontrolės 
priemonių tinkamumą.

nebus sukelta neigiamų padarinių, 
įskaitant poveikį vaikų skonio pomėgių 
raidai. Jų naudojimas neturi klaidinti 
vartotojo, todėl ženklinant visada turėtų 
būti tinkamai pateikiama informacija apie 
jų buvimą maiste. Vartotojų klaidinimas 
apima klaidinimą dėl naudojamų 
ingredientų pobūdžio, šviežumo ir 
kokybės, produkto arba gamybos proceso 
natūralumo arba produkto maistinių 
savybių, tačiau tuo neapsiriboja. Tvirtinant 
kvapiąsias medžiagas taip pat reikėtų 
atsižvelgti į kitus veiksnius, susijusius su 
svarstomu klausimu, įskaitant 
visuomeninius, ekonominius, tradicinius, 
etinius bei aplinkos veiksnius ir kontrolės 
priemonių tinkamumą.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimto 1 pakeitimo pirmoji dalis, kurią išbraukė Taryba. Į 
pakeitimą įtrauktas vaikų skonio pomėgių vystymasis, todėl galima suprasti, kad, Parlamento 
nuomone, kvapiąsias medžiagas maiste reikėtų naudoti saikingai.

Pakeitimas 2

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
8 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(8) Nuo 1999 m. Maisto produktų 
mokslinis komitetas, o vėliau Europos 
maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba), 
įsteigta 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras, 
yra pateikę nuomones dėl daugelio 
kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių 

(8) Nuo 1999 m. Maisto produktų 
mokslinis komitetas, o vėliau Europos 
maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba), 
įsteigta 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras, 
yra pateikę nuomones dėl daugelio 
kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių 
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turinčių maisto ingredientų žaliavose 
natūraliai esančių medžiagų, kurios, 
Europos Tarybos kvapiųjų medžiagų 
ekspertų komiteto nuomone, gali būti 
toksiškos. Medžiagos, kurių galimą 
toksiškumą patvirtino Maisto produktų 
mokslinis komitetas, turėtų būti 
laikomomis nepageidaujamomis 
medžiagomis, kurių neturėtų būti dedama 
į maistą.

turinčių maisto ingredientų žaliavose 
natūraliai esančių medžiagų, kurios, 
Europos Tarybos kvapiųjų medžiagų 
ekspertų komiteto nuomone, gali būti 
toksiškos. Medžiagos, kurių galimą 
toksiškumą patvirtino Maisto produktų 
mokslinis komitetas, turėtų būti 
laikomomis nepageidaujamomis 
medžiagomis.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – tai pagrindinės Parlamento pozicijos dėl nepageidaujamų natūraliai esančių 
medžiagų dalis, kuri toliau plėtojama 3, 4, 13 ir 23 pakeitimuose.

Pakeitimas 3

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
9 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(9) Kadangi nepageidaujamų medžiagų 
gali natūraliai būti augaluose, jų gali būti 
kvapiųjų medžiagų preparatuose ir 
aromatinių savybių turinčiuose maisto 
ingredientuose. Tradiciškai augalai 
naudojami kaip maistas arba maisto 
ingredientai. Atsižvelgiant į poreikį saugoti 
žmonių sveikatą ir neišvengiamą 
nepageidaujamų medžiagų buvimą 
tradiciniuose maisto produktuose, reikėtų 
nustatyti tinkamus didžiausius leistinus 
šių nepageidaujamų medžiagų kiekius 
maisto produktuose, kuriuos vartodami 
žmonės gauna daugiausiai šių medžiagų.

(9) Kadangi nepageidaujamų medžiagų 
gali natūraliai būti augaluose, jų gali būti 
kvapiųjų medžiagų preparatuose ir 
aromatinių savybių turinčiuose maisto 
ingredientuose. Tradiciškai augalai 
naudojami kaip maistas arba maisto 
ingredientai. Kai yra moksliškai pagrįsta, 
kad kvapiąsias medžiagas ir aromatinių 
savybių turinčius maisto ingredientus 
naudojant sudėtiniuose maisto 
produktuose gali kilti pavojus vartotojų 
sveikatai, Komisija, išklausiusi Europos 
maisto saugos tarnybos nuomonės, gali 
nustatyti didžiausius leistinus kiekius.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu konstatuojamąją dalį siekiama suderinti su Parlamento nuomone dėl 
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didžiausio leistino tam tikrų sudėtiniuose maisto produktuose natūraliai esančių 
nepageidaujamų medžiagų kiekio.

Pakeitimas 4

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(10) Reikėtų nustatyti didžiausius leistinus 
tam tikrų natūraliai esančių 
nepageidaujamų medžiagų kiekius tame 
maiste ar tų kategorijų maiste, kurį 
žmonės vartoja daugiausiai. Tai sudarytų 
sąlygas valstybėms narėms vykdyti rizikos 
įvertinimu grindžiamą kontrolę pagal 2004 
m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl 
oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant 
užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar 
laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad nesaugus maistas 
nebūtų pateiktas į rinką, maisto produktų 
gamintojai yra įpareigoti atsižvelgti į šių 
medžiagų buvimą visų rūšių maistui ruošti 
naudodami aromatinių savybių turinčius 
maisto ingredientus ir (arba) kvapiąsias 
medžiagas. 

(10) Jei kvapiąsias medžiagas ir 
aromatinių savybių turinčius maisto 
ingredientus naudojant sudėtiniuose 
maisto produktuose kyla pavojus vartotojų 
sveikatai ir Komisija, išklausiusi Europos 
maisto saugos tarnybos nuomonės, 
nustato didžiausius leistinus kiekius, 
valstybės narės turėtų vykdyti rizikos 
įvertinimu grindžiamą kontrolę pagal 
2004 m. balandžio 29 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri 
atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų 
įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą 
reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų 
sveikatos ir gerovės taisyklių. Tačiau 
siekiant užtikrinti, kad nesaugus maistas 
nebūtų pateiktas į rinką, maisto produktų 
gamintojai yra įpareigoti atsižvelgti į šių 
medžiagų buvimą visų rūšių maistui ruošti 
naudodami aromatinių savybių turinčius 
maisto ingredientus ir (arba) kvapiąsias 
medžiagas.

Or. en

Pagrindimas

Tai nauja konstatuojamoji dalis. Pranešėja siūlo šį pakeitimą siekdama jį suderinti su priimta 
Parlamento pozicija dėl tam tikrų nepageidaujamų maisto produktuose natūraliai esančių 
medžiagų (ypač su 5 straipsnio 2 daliai taikomu 13 pakeitimu ir III priedo B daliai taikomu 
23 pakeitimu). 
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Pakeitimas 5

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
13 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(13) Siekiant užtikrinti suderinamumą, 
kvapiųjų medžiagų ir jų žaliavų, kurios turi 
būti įvertintos, rizikos įvertinimas ir 
patvirtinimas turėtų būti atliekamas ... m. ... 
... d. Reglamente (EB) Nr. .../..., 
nustatančiame bendrą maisto priedų, 
maisto fermentų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų leidimų suteikimo procedūrą, 
nustatyta tvarka.

(13) Siekiant užtikrinti suderinamumą, 
kvapiųjų medžiagų ir jų žaliavų, kurios turi 
būti įvertintos, rizikos įvertinimas ir 
patvirtinimas turėtų būti atliekamas 
laikantis atsargumo principo ir ... m. ... 
... d. Reglamente (EB) Nr. .../..., 
nustatančiame bendrą maisto priedų, 
maisto fermentų ir maisto kvapiųjų 
medžiagų leidimų suteikimo procedūrą, 
nustatyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

2 pakeitimas, priimtas per pirmąjį svarstymą, siekiant atsargumo principui skirti ypatingą 
dėmesį vertinant kvapiųjų medžiagų riziką.

Pakeitimas 6

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
1 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, 
taikomos kvapiosioms medžiagoms ir 
aromatinių savybių turintiems maisto 
ingredientams, skirtiems naudoti maisto 
produktuose ir ant jų, siekiant užtikrinti 
veiksmingą vidaus rinkos veikimą ir 
aukšto lygio žmonių sveikatos apsaugą bei 
vartotojų interesų apsaugą, įskaitant 
sąžiningą prekybos maisto produktais 
praktiką, atitinkamais atvejais atsižvelgiant 
į aplinkos apsaugą, 

Šiame reglamente nustatomos taisyklės, 
taikomos kvapiosioms medžiagoms ir 
aromatinių savybių turintiems maisto 
ingredientams, skirtiems naudoti maisto 
produktuose ir ant jų, siekiant užtikrinti 
aukšto lygio žmonių sveikatos ir vartotojų 
apsaugą ir veiksmingą vidaus rinkos 
veikimą, įskaitant sąžiningą prekybos 
maisto produktais praktiką, atitinkamais 
atvejais atsižvelgiant į aplinkos apsaugą.
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Or. en

Pagrindimas

7 pakeitimas priimtas per pirmąjį svarstymą (kilus abejonių dėl vartotojų) ir iš jo matyti, kad 
dviprasmiškas reglamento nuostatas galima aiškinti įvairiai.

Pakeitimas 7

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(c) nesudėtiniams maisto produktams bei 
prieskonių ir (arba) prieskoninių augalų 
mišiniams, arbatos mišiniams ir užpilų 
mišiniams tol, kol jie nevartojami kaip 
maisto ingredientai.

(c) nesudėtiniams maisto produktams bei 
prieskonių ir (arba) prieskoninių augalų 
mišiniams, arbatos mišiniams ir užpilų 
mišiniams.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas performuluotas 45 pakeitimas, kuriame 
pateikiama keletas nesudėtinių maisto produktų pavyzdžių siekiant daugiau aiškumo. 
Parlamentas siūlo išbraukti paskutinius c punkto žodžius, nes mano, kad šiame kontekste jų 
nereikia.

Pakeitimas 8

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Prireikus pagal 21 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu gali būti nusprendžiama, ar tam 
tikra medžiaga ar jų mišinys arba maisto 
rūšis įeina į šio reglamento taikymo sritį. 

Or. en



PR\711716LT.doc 11/22 PE402.786v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pagrindimas

Šis 11 pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų suderintas su naujuoju komitologijos 
sprendimu.

Pakeitimas 9

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
3 straipsnio 2 dalies k punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

k) „tinkamas fizinis procesas“ – fizinis 
procesas, kuriuo tikslingai nekeičiamas 
kvapiųjų medžiagų komponentų cheminis 
pobūdis ir kuris neapima, inter alia, 
singletinio deguonies, ozono, neorganinių 
katalizatorių, metalo katalizatorių, 
organometalinių reagentų ir (arba) UV 
spinduliuotės naudojimo.

k) „tinkamas fizinis procesas“ – fizinis 
procesas, kuriuo tikslingai nekeičiamas 
kvapiųjų medžiagų komponentų cheminis 
pobūdis, nepažeidžiant II priede 
pateikiamo tradicinių maisto gamybos 
būdų sąrašo, ir kuris neapima, inter alia, 
singletinio deguonies, ozono, neorganinių 
katalizatorių, metalo katalizatorių, 
organometalinių reagentų ir (arba) UV 
spinduliuotės naudojimo.

Or. en

Pagrindimas

Šį 15 pakeitimą Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą. Jame atsižvelgiama į tradicinius 
maisto gamybos būdus, tačiau Taryba šiam pakeitimui nepritarė.

Pakeitimas 10

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio a punktas

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

a) remiantis turimais moksliniais 
įrodymais, jie nekelia pavojaus vartotojų 
sveikatai ir

a) remiantis turimais moksliniais įrodymais 
ir atsargumo principu, jie nekelia 
pavojaus vartotojų sveikatai ir

Or. en
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Pagrindimas

17 pakeitimas priimtas per pirmąjį svarstymą. Kaip ir taikomuose teisės aktuose, 
reglamentuojančiuose maisto priedus, aiški nauda vartotojui turi būti pagrindinis 
reikalavimas išduodant leidimus naudoti kvapiąsias medžiagas. 

Pakeitimas 11

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio ba punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ba) jų naudojimas vartotojui teikia 
privalumų ir naudos ir;

Or. en

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą priimtu 19 pakeitimu siekiama išlaikyti kvapiųjų medžiagų naudojimo 
maiste privalumų ir trūkumų pusiausvyrą. 

Pakeitimas 12

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
4 straipsnio bb punktas (naujas)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

bb) yra pagrįstas technologinis poreikis 
juos naudoti.

Or. en

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamento priimtame 20 pakeitime atkreipiamas dėmesys į 
Parlamento nuomonę dėl leidimų naudoti kvapiąsias medžiagas išdavimo. Abiejuose 
pakeitimuose (11 ir 12) rekomenduojama maiste kvapiąsias medžiagas naudoti saikingai.



PR\711716LT.doc 13/22 PE402.786v01-00

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimas 13

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 
1576/89, sudėtiniuose maisto 
produktuose, išvardytuose III priedo B 
dalyje, ar ant jų naudojant kvapiąsias 
medžiagas ir (arba) aromatinių savybių 
turinčius maisto ingredientus, turi būti 
neviršijami tam tikrų medžiagų, kurių 
natūraliai yra kvapiosiose medžiagose ir
(arba) aromatinių savybių turinčiuose 
maisto ingredientuose, didžiausi leistini 
kiekiai. III priede nurodyti didžiausi 
leistini medžiagų kiekiai taikomi parduoti 
skirtiems maisto produktams, jeigu 
nenurodyta kitaip. Nukrypstant nuo šio 
principo, džiovintų ir (arba) koncentruotų 
maisto produktų, kurie turi būti atgaminti, 
atveju didžiausi leistini kiekiai taikomi 
pagal etiketėje pateiktus nurodymus 
atgamintam maistui, atsižvelgiant į 
mažiausią leidžiamą skiedimo koeficientą.

2. Kai yra moksliškai pagrįsta, kad
kvapiąsias medžiagas ir aromatinių savybių 
turinčius maisto ingredientus naudojant 
sudėtiniuose maisto produktuose gali kilti 
pavojus vartotojų sveikatai, Komisija savo 
iniciatyva arba remdamasi valstybių narių 
suteikta informacija ir išklausiusi 
Europos maisto saugos tarnybos 
nuomonės gali nustatyti didžiausius 
leistinus šių medžiagų kiekius, kurie bus
išvardyti III priedo B dalyje.

Or. en

Pagrindimas

21 pakeitimą Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą. Reglamento taikymo sritis praplėsta 
ir aromatinių savybių turintys maisto ingredientai įtraukti siekiant padėti vykdyti tam tikrų 
natūraliai kvapiuosiuose komponentuose ir aromatinių savybių turinčiuose maisto prieduose 
esančių medžiagų kontrolę. III priedo B dalyje reikėtų pateikti didžiausius leistinus kvapiųjų 
medžiagų ir aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų kiekius sudėtiniuose maisto 
produktuose, jei dėl jų gali kilti moksliškai pagrįstas pavojus vartotojų sveikatai.
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Pakeitimas 14

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
6 straipsnio 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Nukrypstant nuo 2 dalies reikalavimų, 
didžiausio leistino kiekio reikalavimai 
netaikomi, kai sudėtinis maisto produktas 
neturi jokių kvapiųjų medžiagų, o 
vienintelis pridėtas aromatinių savybių 
turintis maisto ingredientas yra šviežios, 
džiovintos arba užšaldytos žolės ir 
prieskoniai.

Or. en

Pagrindimas

46 pakeitimą Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą. Moksliškai neįrodyta, kad augalai 
turėtų tokį toksinį poveikį, kokį turi atskiri jose esantys komponentai. Nustačius didžiausius 
leistinus šių komponentų kiekius gali būti pradėta naudoti daugiau augalų ekstraktų, ir 
Parlamentas abejoja, kad taip bus galima geriau apsaugoti vartotojus.

Pakeitimas 15

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
15 straipsnio 1 dalies e punkto ii papunktis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

ii) visų kitų produkto sudėtyje esančių 
medžiagų pavadinimai arba, atitinkamais 
atvejais, jų E numeris;

ii) visų kitų produkto sudėtyje esančių 
medžiagų pavadinimai arba, atitinkamais 
atvejais, jų E numeris ir nuoroda 
„pagaminta naudojant GMO“;

Or. en

Pagrindimas

27 pakeitimą priėmė Parlamentas. Taip pat reikia patikslinti nuostatas dėl iš GMO 
pagamintų fermentų. Tai atitinka „paskutinio gyvo organizmo“ koncepciją, vyraujančią 
Reglamente (EB) Nr. 1829/2003/EB dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų nustatytose 
ženklinimo nuostatose.
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Pakeitimas 16

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 1 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

1. Kvapiosios medžiagos pagrindo 
gamintojas arba naudotojas, ar tokio 
gamintojo ar naudotojo atstovas Komisijos 
prašymu informuoja ją apie Bendrijoje per 
12 mėnesių laikotarpį į maisto produktus 
įdėtos medžiagos kiekį ir apie šių 
pagrindų naudojimo konkrečių kategorijų 
maiste kiekius Bendrijoje. Komisija tokią 
informaciją pateikia valstybėms narėms.

1. Kvapiosios medžiagos pagrindo 
gamintojas arba naudotojas, ar tokio 
gamintojo ar naudotojo atstovas Komisijos 
prašymu informuoja ją apie Bendrijoje per 
12 mėnesių laikotarpį į maisto produktus 
įdėtos medžiagos kiekį. Taip pateikiama 
informacija laikoma konfidencialia. 
Informaciją apie šių pagrindų naudojimo 
konkrečių kategorijų kiekius Bendrijoje
Komisija pateikia valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja vėl įtraukia performuluotą priimto 31 pakeitimo dalį, kurią buvo išbraukusi 
Taryba. 

Pakeitimas 17

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
19 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

3. Kvapiųjų medžiagų ir (arba) žaliavų 
gamintojas ar naudotojas nedelsdamas 
praneša Komisijai apie naują mokslinę ar 
techninę informaciją, kuri gali turėti įtakos 
kvapiosios medžiagos ir (arba) žaliavų 
saugos įvertinimui.

3. Kvapiųjų medžiagų ir (arba) žaliavų 
gamintojas ar naudotojas nedelsdamas 
praneša Komisijai apie naują žinomą
mokslinę ar techninę jam prieinamą
informaciją, kuri gali turėti įtakos 
kvapiosios medžiagos ir (arba) žaliavų 
saugos įvertinimui.

Or. en

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamento priimto 31 pakeitimo dalis.
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Pakeitimas 18

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
20 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2. Pasikonsultavus su Tarnyba, laikantis 21 
straipsnio 2 dalyje nustatytos reguliavimo 
procedūros, iki ...* priimama visoms 
valstybėms narėms bendra metodika, kaip 
rinkti informaciją apie į Bendrijos sąrašą 
įtrauktų kvapiųjų medžiagų vartojimą bei 
naudojimą ir III priede išvardytų medžiagų 
vartojimą.

2. Pasikonsultavus su Tarnyba, laikantis 21 
straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu, iki ...* priimama 
visoms valstybėms narėms bendra 
metodika, kaip rinkti informaciją apie į 
Bendrijos sąrašą įtrauktų kvapiųjų
medžiagų vartojimą bei naudojimą ir III 
priede išvardytų medžiagų vartojimą.

Or. en

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamento priimtas 32 pakeitimas reikalingas tam, kad tekstas būtų 
suderintas su naujuoju komitologijos sprendimu.

Pakeitimas 19

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
29 straipsnis
Direktyva 2000/13/EC
III priedo 1 dalis antra įtrauka

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

– „kvapiąja (-iosiomis) rūkymo medžiaga 
(-omis)“, jei kvapiosios medžiagos 
komponento sudėtyje yra Reglamento (EB) 
Nr. .../...* 3 straipsnio 2 dalies f punkte
apibrėžtų kvapiųjų medžiagų ir jos suteikia 
maistui rūkymo skonį.

– „kvapiąja (-iosiomis) rūkymo medžiaga 
(-omis)“ arba konkretesniu kvapiosios (-
iųjų) medžiagos (-ų) pavadinimu ar 
apibūdinimu, jei kvapiosios medžiagos 
komponento sudėtyje yra Reglamento (EB) 
Nr. .../...* 3 straipsnio 2 dalies f punkte
apibrėžtų kvapiųjų medžiagų ir jos suteikia 
maistui rūkymo skonį.

Or. en

Pagrindimas

Per pirmąjį svarstymą Parlamento priimtu 37 pakeitimu suteikiama galimybė nurodyti 
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konkrečias rūkymo kvapą suteikiančias medžiagas, kad vartotojai būtų tinkamai informuoti 
apie lašišos, kumpio, ant grotelių kepamos mėsos ir pan. kvapiąsias medžiagas.

Pakeitimas 20

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
Article 29
Direktyva 2000/13/EC
III priedo 2a dalis (nauja)

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

2a. Kvapiųjų medžiagų, gaminamų iš 
žaliavos, patenkančios į Reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 taikymo sritį, atveju 
ženklinant būtina pateikti nuorodą 
„pagaminta iš GMO“.

Kvapiųjų medžiagų, pagamintų iš 
organizmų, patenkančių į Reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 taikymo sritį, atveju 
nereikalaujama jokio specifinio 
ženklinimo.

Or. en

Pagrindimas

38 pakeitimą Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą. Jį būtina kartoti čia.

Pakeitimas 21

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
30 straipsnio 2 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

Jis taikomas nuo ...*. Jis taikomas nuo ...*. Tačiau 10 straipsnis 
taikomas praėjus 18 mėnesių nuo 
Bendrijos sąrašo įsigaliojimo dienos.

Or. en
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Pagrindimas

44 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 22

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
30 straipsnio 3 dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

10, 26 ir 27 straipsniai taikomi nuo 
Bendrijos sąrašo taikymo dienos. 

26 ir 27 straipsniai taikomi nuo Bendrijos 
sąrašo taikymo dienos.

Or. en

Pagrindimas

44 pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 23

Tarybos bendroji pozicija – iš dalies keičiantis aktas
III priedo B dalis

Tarybos bendroji pozicija

B dalis: Tam tikrų medžiagų, natūraliai esančių kvapiosiose medžiagose ir aromatinių savybių 
turinčiuose maisto ingredientuose, didžiausi leistini kiekiai tam tikruose vartojamuose 
sudėtiniuose maisto produktuose, į kuriuos buvo įdėta kvapiųjų medžiagų ir (arba) 
aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų.

Šie didžiausi leistini kiekiai netaikomi sudėtiniams maisto produktams, kurie ruošiami ir 
vartojami toje pačioje vietoje, į juos nėra įdėta kvapiųjų medžiagų, o tik prieskoninių 
augalų ir prieskonių, kurie yra aromatinių savybių turintys maisto ingredientai.

Medžiagos 
pavadinimas

Sudėtinis maisto produktas, kuriame 
ribojamas medžiagos kiekis

Didžiausias leistinas 
kiekis mg/kg

Beta azaronas Alkoholiniai gėrimai 1,0
1-alil-4-
metoksibenzenas,
estragolis

Pieno produktai
Perdirbti vaisiai, daržovės (įskaitant grybus, 
šaknis, šakniagumbius, pupas ir ankštinius), 
riešutai ir sėklos
Žuvies produktai
Nealkoholiniai gėrimais

50
50

50
10
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Cianido rūgštis Nuga, marcipanai ar jų pakaitalai arba 
panašūs produktai
Konservuoti kaulavaisiai
Alkoholiniai gėrimai

50

5
35

Mentofuranas Saldumynai, kurių sudėtyje yra mėtų arba 
pipirmėčių, išskyrus labai mažus burnos 
kvapą gaivinančius saldumynus
Labai maži burnos kvapą gaivinantys 
saldumynai
Kramtomoji guma
Alkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje yra mėtų 
arba pipirmėčių

500

3000

1000
200

4-alil-1,2-
dimetoksibenzenas, 
metilaugenolis

Pieno produktai
Mėsos gaminiai ir mėsos produktai, įskaitant 
naminių paukščių ir medžiojamųjų paukščių 
bei žvėrių mėsą
Žuvies gaminiai ir žuvies produktai
Sriubos ir padažai
Gatavi pikantiški užkandžiai
Nealkoholiniai gėrimai

20
15

10
60
20
1

Pulegonas Saldumynai, kurių sudėtyje yra mėtų arba 
pipirmėčių, išskyrus labai mažus burnos 
kvapą gaivinančius saldumynus
Labai maži burnos kvapą gaivinantys 
saldumynai
Kramtomoji guma
Nealkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje yra 
mėtų arba pipirmėčių
Alkoholiniai gėrimai, kurių sudėtyje yra mėtų 
arba pipirmėčių

250

2000

350
20

100

Kvasinas Nealkoholiniai gėrimai
Kepiniai
Alkoholiniai gėrimai

0,5
1
1,5

1-alil-3,4-metilen 
dioksibenzenas,
safrolis

Mėsos gaminiai ir mėsos produktai, įskaitant 
naminių paukščių ir medžiojamųjų paukščių 
bei žvėrių mėsą
Žuvies gaminiai ir žuvies produktai
Sriubos ir padažai
Nealkoholiniai gėrimai

15

15
25
1

A teukrinas Kartaus skonio spiritiniai gėrimai arba bitter1

Kartaus skonio likeriai2

Kiti alkoholiniai gërimai

5
5
2

Tujonas (alfa ir Alkoholiniai gėrimai, išskyrus pagamintus iš 10

                                               
1 Kaip apibrėžta  Direktyvos 1576/89 1 straipsnio 4 dalies p punkte.
2 Kaip apibrėžta  Direktyvos 1576/89 4 straipsnio 4 dalies r punkte.
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beta) Artemisia rūšies augalų
Alkoholiniai gėrimai pagaminti iš Artemisia 
rūšies augalų
Nealkoholiniai gėrimai pagaminti iš 
Artemisia rūšies augalų

35

0,5

Kumarinas Tradiciniai ir (arba) sezoniniai kepiniai, 
kurių etiketėje nurodoma, kad į juos įdėta 
cinamono
„Pusryčių javainiai“, įskaitant saldžius 
grūdų, džiovintų vaisių, riešutų ir pan. 
mišinius
Smulkūs kepiniai, išskyrus tradicinius ir 
(arba) sezoninius kepinius, kurių etiketėje 
nurodyta, kad į juos įdėta cinamono
Desertai

50 

20 

15 

5 

Parlamento pakeitimas

B dalis: Tam tikrų medžiagų, natūraliai esančių kvapiosiose medžiagose ir aromatinių savybių 
turinčiuose maisto ingredientuose, didžiausi leistini kiekiai tam tikruose vartojamuose 
sudėtiniuose maisto produktuose, į kuriuos buvo įdėta kvapiųjų medžiagų ir (arba) 
aromatinių savybių turinčių maisto ingredientų.

Medžiagos 
pavadinimas

Sudėtinis maisto produktas, kuriame 
ribojamas medžiagos kiekis

Didžiausias leistinas 
kiekis

[mg/kg]
▐

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas, kurį Parlamentas priėmė per pirmąjį svarstymą, yra susijęs su 5 straipsnio
2 dalies pakeitimu, kuriame pateikiama neužpildyta lentelė, nebent jei Europos maisto saugos 
tarnyba įvertintų, kad dėl tam tikrų natūraliai pasitaikančių nepageidautinų medžiagų gali 
kilti pavojus. Panašus sprendimas pateiktas Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto 
produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis 
8 straipsnyje ir III priede. 
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AIŠKINAMOJI DALIS

Palyginti su pirmuoju pasiūlymu, bendrojoje pozicijoje Taryba pertvarkė Reglamento
straipsnius ir skyrių pavadinimus, siekdama skaidrumo, aiškiau išdėstė daug painių vietų. Ji 
atsižvelgė į kai kuriuos (bet ne į visus) Parlamento pakeitimus, nors jie jam atrodė svarbūs per 
pirmąjį svarstymą. Nepakanka vien tik stiprinti vidaus rinką užtikrinant lygias galimybes 
visiems gamintojams; reikėtų atsižvelgti ir į vartotojų interesus, visų pirma į pageidavimą, kad 
maistas būtų kuo natūralesnis. 

Todėl Parlamentas ketina ginti tuos pirmojo svarstymo pakeitimus, kurie, jo manymu, labai 
svarbūs, kad Reglamentas būtų darnus ir praktiškai pritaikomas atsižvelgiant į mokslinę ir 
technologijų plėtrą. 

Ne visada toksikologiniu požiūriu saugios kvapiosios medžiagos tikrai naudingos 
vartotojams. Parlamentas ypač norėtų atkreipti dėmesį į pasirinkimo teisę. Išduodant leidimus 
naudoti kvapiuosius komponentus reikėtų atsižvelgti į tai, ar yra „pagrįstas technologinis 
poreikis juos naudoti“, ir tai susiję su kitomis Europos Sąjungos strategijomis, pavyzdžiui, 
kovos su nutukimu strategija, nes įdėjus per daug stiprių kvapiųjų medžiagų galima paslėpti 
prastą paruošto maisto kokybę. Tarybos ir Parlamento nuomonės skiriasi dėl kai kurių 
aromatinių savybių turinčių ingredientų naudojimo maisto produktuose ir ant jų ir dėl 
didžiausio leistino šių III priede išvardytų ingredientų kiekio.

Maisto produktų mokslinis komitetas (MPMK) ir  Europos maisto saugos tarnyba (EMST) 
patvirtino hipotezę, kad natūraliai augaluose ir prieskoniuose esantys alkenilbenzenų 
cheminei klasei priklausantys safrolis, estragolis ir metilaugenolis yra genotoksiški ir 
kancerogeniniai. Jų kancerogeniškumas įrodytas atliekant bandymus su gyvūnais, tačiau 
reikia paminėti, kad per bandymus naudotos didelės šių medžiagų dozės. Nei Maisto produktų 
moksliniam komitetui, nei Europos maisto saugos tarnybai nebuvo pavesta ištirti šių 
nepageidaujamų ir kitų augaluose bei prieskoniuose esančių medžiagų sąveikos. Gali būti, kad 
medžiagų poveikis skiriasi priklausomai nuo to, ar jos yra maisto produktuose, ar tiriamos 
atskirai. Svarbu paminėti, kad žmonės su maistu suvartoja daug mažiau alkenilbenzenų, nei jų 
buvo naudojama atliekant bandymus su gyvūnais. 

Parlamentas atkreipė dėmesį į Tarybos argumentą, kad didžiausi III priede pateikti medžiagų 
kiekiai jau pateikti Direktyvoje 88/388/EC, tačiau mano, kad vien iš to matyti, jog (vis dar) 
nepakankamai pagrįstos paruoštame maiste naudojamų augalų ir prieskonių kiekių ribos. Per 
20 pastarųjų metų valstybės narės neištobulino metodologijos, kurią taikant būtų galima 
stebėti, kokį poveikį turėjo nustatytos ribos, ir neatliko jokių šios srities tyrimų. 

Todėl Parlamentas mano, kad neįrodyta, jog paruošto maisto, kuriame natūraliai yra kai kurių 
III priede išvardytų ingredientų, toksikologinis poveikis gali būti toks pat kaip atskirai tiriamų 
natūralių ingredientų. Jis savo poziciją grindžia neseniai atliktais tyrimais apie tai, kad 
žmonėms pavojų kelia sudėtingose maisto matricose esantys alkenilbenzenai. Žinomas maisto 
ar maisto produktų mišinių matricų poveikis kai kuriems ingredientams. Juos lemia cheminės 
sąsajos su kitomis maisto dalimis ar kitų ingredientų silpninamasis ar stiprinamasis poveikis. 
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Manoma, kad konkrečiais atvejais šis poveikis skiriasi, todėl tirti jį reikėtų kiekvienu 
konkrečiu atveju. 

Parlamentas ragina šiuo klausimu panaikinti pareigą įrodyti. Ginčytinas principas, pagal kurį 
augalinių ar prieskoninių produktų gamintojai turi įrodyti, kad kiekvienas gaminys 
nekenksmingas. Logiška būtų priešinga procedūra. Kilus moksliškai pagrįstam įtarimui, kad 
žmonių vartojamame maiste yra medžiagų, dėl kurių kyla grėsmė sveikatai, ir remiantis 
Europos maisto saugos tarnybos nuomone apie šį poveikį, III priede būtų galima pateikti 
didžiausius leistinus šių medžiagų kiekius. 

Parlamentas taip pat atsižvelgė į tai, kad aktyvūs augalų mišinių elementai skiriasi
priklausomai nuo metų laiko. Norint ištirti su metų laikais susijusius pokyčius reikėtų atlikti 
brangiai kainuojančius bandymus, todėl galbūt padidėtų augalų ir prieskonių rinkos vertė, ir 
tai maisto gamintojus gali paskatinti iš anksto nuspręsti vietoj prieskoninių augalų naudoti 
kvapiąsias medžiagas. O tai prieštarauja Europos vartotojų interesams. Atsižvelgdamas į šią 
padėtį Parlamentas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad Reglamente neapribotas augalų ir 
prieskonių naudojimas ir kad bendrojoje pozicijoje Taryba taip pat nebepateikia didžiausių 
leistinų III priede išvardytų medžiagų, kurios į paruoštą maistą dedamos toje pačioje vietoje, 
kiekių. Parlamentas mano, kad šis pateisinimas – numanomas nedidelis kenksmingų 
medžiagų kiekis tokiu būdu paruoštame maiste – gali būti pradėtas taikyti apskritai paruoštam 
maistui. 


