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Pakeitimas 311
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis:

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
duomenų, teikiami III priede nurodyti 
papildomi privalomi duomenys apie 
konkrečių tipų ar kategorijų maisto 
produktus.

1. Be 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
duomenų, teikiami III priede nurodyti 
papildomi privalomi duomenys apie 
konkrečių tipų ar kategorijų maisto 
produktus.Privalomai teikiami duomenys 
gali būti susiję tiek su gamybos būdu, tiek 
ir su gaminio sudėtimi.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu žinoti ar gamybos procese buvo naudojami pvz. genetiškai modifikuoti organizmai.

Pakeitimas 312
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis:

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Be 9 straipsnio 1 dalyje nurodytų 
duomenų, teikiami III priede nurodyti 
papildomi privalomi duomenys apie 
konkrečių tipų ar kategorijų maisto 
produktus.

(1) Konditerijos gaminiams arba 
gėrimams turintiems glicirhizininės 
rūgšties ar jos amonio druskos, kurios 
atsiranda pridėjus tokių medžiagų 
grynuoju pavidalu arba saldišaknės 
augale glycyrrhiza glabra, kai 
koncentracija yra 100mg/kg arba 10 mg/l, 
arba daugiau, po sudedamųjų dalių 
sąrašo nurodoma „turi saldymedžio“, 
nebent žodis „saldymedis“ jau yra 
pateikiamas sudedamųjų dalių sąraše 
arba produkto pavadinime. Kai 
sudedamųjų dalių sąrašo nėra, šis teiginys 
turi būti pateiktas prie maisto produkto 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 4/175 AM\762307LT.doc

LT

pavadinimo.
Konditerijos gaminiams turintiems 
glicirhizininės rūgšties ar jos amonio 
druskos, kurios atsiranda pridėjus tokių 
medžiagų grynuoju pavidalu arba 
saldišaknės augale glycyrrhiza glabra, kai 
koncentracija yra 4mg/kg arba daugiau, 
po sudedamųjų dalių sąrašo nurodoma 
„Turi saldymedžio. Asmenys su 
padidėjusiu kraujospūdžiu turėtų vengti 
perdėto vartojimo“. Kai sudedamųjų dalių 
sąrašo nėra, šis teiginys turi būti pateiktas 
prie maisto produkto pavadinimo.
Gėrimams turintiems glicirhizininės 
rūgšties ar jos amonio druskos, kurios 
atsiranda pridėjus tokių medžiagų 
grynuoju pavidalu arba saldišaknės 
augale glycyrrhiza glabra, kai 
koncentracija yra 50mg/kg arba daugiau, 
ar  300 mg/l, gėrimų, turinčių daugiau nei 
1,2 proc. tūrio proc. alkoholio arba 
daugiau, po sudedamųjų dalių sąrašo 
nurodoma „po sudedamųjų dalių sąrašo 
nurodoma „Turi saldymedžio. Asmenys su 
padidėjusiu kraujospūdžiu turėtų vengti 
perdėto vartojimo“.Kai sudedamųjų dalių 
sąrašo nėra, šis teiginys turi būti pateiktas 
prie maisto produkto pavadinimo.

Or. de

Pagrindimas

Papildomi ženklinimo reikalavimai taikomi tam tikriems maisto produktams neturėtų būti 
neaiškiai nurodyti priede, tačiau pateikti iš karto po bendrojo pobūdžio reikalavimų. Todėl jie 
įtraukiami į 10 straipsnį, o atitinkamas III priedas išbraukiamas. 
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Pakeitimas 313
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali iš dalies keisti III priedą. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomojo ženklinimo elementų pakeitimai nėra reglamento„neesminės nuostatos“, dėl 
kurių būtų galima susitarti taikant komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 314
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali iš dalies keisti III priedą. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomojo ženklinimo elementų pakeitimai nėra reglamento„neesminės nuostatos“, dėl 
kurių būtų galima susitarti taikant komitologijos procedūrą. Tai įstatymų leidėjų išimtinė 
teisė.
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Pakeitimas 315
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Komisija gali iš dalies keisti III priedą. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(2) Gėrimams, išskyrus gėrimus kavos, 
arbatos arba kavos ar arbatos ekstrakto 
pagrindu, kai pavadinime įtrauktas žodis 
„kava“ arba „arbata“ ir kurie skirti 
suvartoti be jokių modifikacijų bei savo 
sudėtyje turi kofeino, nesvarbu kokios 
kilmės, kurio kiekis viršija 150 mg/l arba 
gėrimams kurie yra koncentruotu arba 
miltelių pavidalu, o juos atskiedus savo 
sudėtyje turi kofeino, nesvarbu kokios 
kilmės, kurio kiekis viršija 150 mg/l, tame 
pačiame regėjimo plote kaip ir 
parduodamo produkto pavadinimas turi 
būti parašyta: "Didelis kofeino kiekis", po 
kurio skliausteliuose nurodomas kofeino 
kiekis mg/100 ml. 

Or. de

Pagrindimas

Papildomi ženklinimo reikalavimai taikomi tam tikriems maisto produktams neturėtų būti 
neaiškiai nurodyti priede, tačiau pateikti iš karto po bendrojo pobūdžio reikalavimų. Todėl jie 
įtraukiami į 10 straipsnį, o atitinkamas III priedas išbraukiamas.

Pakeitimas 316
Jens Holm

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai kuriose šalyse labai didelis kiekis 
mėsos yra gaunamas iš gyvulių, kurie 
prieš juos paskerdžiant nebuvo 

Adlib Express Watermark



AM\762307LT.doc 7/175 PE418.218v01-00

LT

apsvaiginti. Tokia informacija turi būti 
pateikiama vartotojui.

Or. en

Pagrindimas

ES teisės aktais leidžiama skersti gyvulius prieš tai jų neapsvaiginus, jei maistas yra 
tiekiamas tam tikroms religinėms bendruomenėms. Dalis tokios mėsos nėra parduodama 
islamo arba judaizmo pasekėjams, tačiau pateikiama i bendrą rinką kur ją to nežinant gali 
įsigyti pirkėjai, nenorintys pirkti mėsos gyvulių, kurie prieš paskerdžiant nebuvo apsvaiginti. 
Taigi, vartotojus būtina informuoti, kad tam tikra mėsa yra iš gyvulių, kurie nebuvo 
apsvaiginti. Tai leis jiems priimti informuotą sprendimą, atitinkamai pagal jų etines 
nuostatas.

Pakeitimas 317
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2a) maisto produktų ir sudedamųjų  
dalių, į kuriuos įdėta fitosterolių, 
fitosterolio esterių, fitostanolių arba 
fitostanolio esterių atveju, reikalaujama 
pateikti tokią informaciją: 
(a) užrašą „įdėta augalų sterolių“ arba 
„įdėta augalų stanolių“ tame pačiame 
regėjimo lauke kaip ir maisto produkto 
pavadinimas;
(b) įdėtų fitosterolių, fitosterolio esterių, 
fitostanolių arba fitostanolio esterių kiekį 
(išreikštą % arba g kaip laisvieji augalų 
steroliai ir (arba) augalų stanoliai 100 g 
arba 100 ml maisto produkto), kuris 
nurodomas sudedamųjų dalių sąraše;
(c) teiginį, kad maisto produktas skirtas 
išimtinai žmonėms, norintiems sumažinti 
cholesterolio kiekį kraujyje;
(d) teiginį, kad pacientai, vartojantys 
cholesterolį mažinančius vaistus, 
produktą gali vartoti tik prižiūrint 
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gydytojui;
(e) aiškiai matomą teiginį, kad maisto 
produktas gali netikti nėščių ir krūtimi 
maitinančių moterų ir mažesnių kaip 
penkerių metų vaikų mitybai;
(f) patarimą, kad maisto produktas turi 
būti subalansuotos ir įvairios mitybos 
dalis, o siekiant palaikyti karotinoidų 
kiekį reikia dažnai valgyti vaisius ir 
daržoves;
(g) tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir 
teiginys, reikalaujamas pagal 3 punktą, 
teiginį, kad reikia vengti didesnių kaip 3 g 
augalų sterolių ir (arba) augalų stanolių 
dozių per dieną;
(h) atitinkamo maisto produkto arba 
maisto sudedamosios dalies porcijos 
apibrėžtį (pageidautina g arba ml), 
nurodant kiekvienoje porcijoje esančio 
augalų sterolio ir (arba) augalų stanolio 
kiekį.

Or. de

Pagrindimas

Papildomi ženklinimo reikalavimai taikomi tam tikriems maisto produktams neturėtų būti 
neaiškiai nurodyti priede, tačiau pateikti iš karto po bendrojo pobūdžio reikalavimų. Todėl jie 
įtraukiami į 10 straipsnį, o atitinkamas III priedas išbraukiamas.

Pakeitimas 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išimtiniais atvejais tam tikrų tipų ar
kategorijų maisto produktams Komisija 
gali numatyti nuo 9 straipsnio 1 dalies b ir 
f punktuose nustatytų reikalavimų 
leidžiančias nukrypti nuostatas, jei dėl 
tokių nuostatų galutiniams vartotojams ir 

Rankiniu būdu ypač mažose įmonėse 
pagamintiems maisto produktams 
netaikomas 9 straipsnio 1 dalies l punkte 
nustatytas reikalavimas, jeigu produktai 
yra parduodami gamybos vietoje, o 
pardavimą atlikantys asmenys gali suteikti 
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viešojo maitinimo įstaigoms nebus 
teikiama netinkama informacija. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

informacijos apie maistinę vertę. 
Priešingu atveju, informaciją galima 
pateikti etikečių pavidalu ant lentynų. 

Or. en

Pagrindimas

Negalima sudaryti sąlygų taikyti daugiau išimčių. Išimtys gali būti leidžiamos tik ypač 
mažoms įmonėms, gaminančioms maisto produktus rankiniu būdu.

Pakeitimas 319
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės 
Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo 
vienetų.

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės 
Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo 
vienetų. Būtina laikytis direktyvos 
2007/45/EB, nustatančios taisykles dėl 
fasuotų produktų vardinių kiekių, 
nuostatų.

Or. de

Pagrindimas

Tam, kad reglamentą būtų lengviau skaityti, derėtų įrašyti nuorodą į Direktyvą 2007/45/EB, 
nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių.
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Pakeitimas 320
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Remiantis šiuo reglamentu sudaroma 
galimybė be kliūčių susipažinti su 
privalomąja informacija apie visus maisto 
produktus.

(1) Remiantis šiuo reglamentu sudaroma 
galimybė be kliūčių susipažinti su 
privalomąja informacija apie visus maisto 
produktus.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi. 

Pakeitimas 321
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali numatyti galimybę teikti 
tam tikrus privalomus duomenis ne ant 
pakuotės ar etiketėje, su sąlyga, kad 
laikomasi šio reglamento II skyriuje 
nustatytų bendrųjų principų ir 
reikalavimų. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra reglamento esmė. Priemonės, kuriomis ši informacija 
pateikiama neturėtų būti keičiamos priemonėmis, skirtomis pakeisti neesminius šio 
reglamento elementus.
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Pakeitimas 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali numatyti galimybę teikti 
tam tikrus privalomus duomenis ne ant 
pakuotės ar etiketėje, su sąlyga, kad 
laikomasi šio reglamento II skyriuje 
nustatytų bendrųjų principų ir 
reikalavimų. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra reglamento esmė. Priemonės, kuriomis ši informacija 
pateikiama neturėtų būti keičiamos priemonėmis, skirtomis pakeisti neesminius šio 
reglamento elementus.

Pakeitimas 323
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali numatyti galimybę teikti 
tam tikrus privalomus duomenis ne ant 
pakuotės ar etiketėje, su sąlyga, kad 
laikomasi šio reglamento II skyriuje 
nustatytų bendrųjų principų ir 
reikalavimų. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 

Išbraukta.
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra reglamento esmė. Priemonės, kuriomis ši informacija 
pateikiama neturėtų būti keičiamos priemonėmis, skirtomis pakeisti neesminius šio 
reglamento elementus.

Pakeitimas 324
Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali numatyti galimybę teikti 
tam tikrus privalomus duomenis ne ant 
pakuotės ar etiketėje, su sąlyga, kad 
laikomasi šio reglamento II skyriuje 
nustatytų bendrųjų principų ir 
reikalavimų. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomoji informacija apie maisto produktus visada turi būti tiesiogiai prieinama 
galutiniam vartotojui ir, vadovaujantis ES precedento teise (C-85/94) vienintelis būdas tai 
užtikrinti yra informacijos pateikimas etiketėje. Pirkėjas nebūtinai yra galutinis vartotojas.
Šiuo pakeitimu siekiama sustiprinti vartotojų apsaugą, sukurti teisinį apibrėžtumą šioje srityje 
veikiančioms šalims ir išvengti privalomos pateikti informacijos kiekio didėjimo, o tai pat 
apsaugoti šioje srityje veikiančias šalis nuo neproporcingai didelės finansinės naštos, kuri 
galėtų atsirasti taikant „alternatyvių priemonių“ principą. 
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Pakeitimas 325
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali numatyti galimybę teikti 
tam tikrus privalomus duomenis ne ant 
pakuotės ar etiketėje, su sąlyga, kad 
laikomasi šio reglamento II skyriuje 
nustatytų bendrųjų principų ir 
reikalavimų. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra reglamento esmė. Priemonės, kuriomis ši informacija 
pateikiama neturėtų būti keičiamos priemonėmis, skirtomis pakeisti neesminius šio 
reglamento elementus.

Pakeitimas 326
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. Maisto produktų atveju, kurie 
parduodami nesufasuoti arba kurie yra 
fasuojami pardavimo patalpose pirkėjo 
prašymu, arba sufasuojami tiesioginiam 
pardavimui (palaidos prekės), valstybės 
narės patvirtina taisykles dėl to, kokiu 
būdu bus pateikiama informacija 
stambiems pirkėjams bei galutiniams 
pirkėjams. Jos nedelsiant informuoja 
Komisiją apie patvirtintas priemones. 
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Or. de

Pagrindimas

Kadangi 41 straipsnis, kuriame pateikiama atskira nuostata leidžianti valstybėms narėms 
vykdyti nacionalinio masto priemones, yra išbraukiamas, valstybių narių leidžiančias 
nukrypti nuostatas dėl informacijos pateikimo palaidų prekių atveju būtina nurodyti čia.  
Formuluotė dera su dabartinėmis direktyvoje 2000/13/EB išdėstytomis taisyklėmis.

Pakeitimas 327
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. 41 straipsnis taikomas maisto 
produktams, kurie yra pateikiami 
pardavimui galutiniam vartotojui 
nesufasuoti arba kurie yra fasuojami 
vietoje pirkėjo pageidavimu, arba 
sufasuojami iš anksto tiesioginiam 
pardavimui.

Or. en

Pagrindimas

Dėl problemų būdingų nesufasuotų maisto produktų ženklinimui, įskaitant viešojo maitinimo 
įstaigose parduodamus maisto produktus, tokiam maistui neturėtų būti taikomi reikalavimai 
dėl privalomojo ženklinimo, išskyrus informaciją dėl alergenų.

Pakeitimas 328
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos šios nuostatos:
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(a) jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo 
įstaigoms yra pateikiami pardavimui 
nefasuoti arba jei jie vartotojo prašymu 
pakuojami pardavimo vietoje arba fasuoti 
tiesioginiam pardavimui, valstybės narės 
gali priimti išsamias taisykles, susijusias 
su 9 ir 10 straipsniuose minėtų duomenų 
nurodymo būdu.
(b) valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.
(d) valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant darnos visos ES mastu, IV skyrių dėl nacionalinių nuostatų būtina ištrinti ir pakeisti 
jas Bendrijos pozicija.

Pakeitimas 329
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos šios nuostatos.

(a) jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo 
įstaigoms yra pateikiami pardavimui 
nefasuoti arba jei jie vartotojo prašymu 
pakuojami pardavimo vietoje arba fasuoti 
tiesioginiam pardavimui, valstybės narės 
gali priimti išsamias taisykles, susijusias 
su 9 ir 10 straipsniuose minėtų duomenų 
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nurodymo būdu.
(b) valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.
(d) valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

Or. en

Pagrindimas

Pridedamas 41 straipsnis dėl nacionalinių priemonių nesufasuotų maisto produktų atveju.

Pakeitimas 330
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos  šios nuostatos:

(a) jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo 
įstaigoms yra pateikiami pardavimui 
nefasuoti arba jei jie vartotojo prašymu 
pakuojami pardavimo vietoje arba fasuoti 
tiesioginiam pardavimui, valstybės narės 
gali priimti išsamias taisykles, susijusias 
su 9 ir 10 straipsniuose minėtų duomenų 
nurodymo būdu.
(b) valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.
(d) valstybės narės nedelsdamos pateikia 
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Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant darnos visos ES mastu, IV skyrių dėl nacionalinių nuostatų būtina ištrinti ir pakeisti 
jas Bendrijos pozicija.

Pakeitimas 331
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Sufasuotų ir nesufasuotų maisto 
produktų atveju, kurie yra parduodami 
vietos turguose arba ūkininkų turguose, 
būtinybė privalomai teikti duomenis 
nurodytus 9 straipsnyje arba kitą 
ženklinimo informaciją vadovaujantis EB 
teise, privalo būti interpretuojama 
lanksčiai, kad privalomi duomenys būtų 
pateikiami užrašyti ant lentos arba kitais 
būdais. 

Or. en

Pagrindimas

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food’ and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.
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Pakeitimas 332
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys 
pateikiami taip, kad būtų užtikrintas 
įskaitomumas.

Or. en

Pagrindimas

Ne mažesnis nei 3 mm šrifto dydis yra praktiškai neįmanomas. Dabartinė formuluotė „lengvai 
įskaitomas“ yra pakankama ir ja reikalaujama paprasčiausiai atidžiau stebėti maisto 
produktus.

Pakeitimas 333
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys 
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pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

pateikiami taip, kad būtų užtikrintas 
įskaitomumas.

Or. en

Pagrindimas

Ne mažesnis nei 3 mm šrifto dydis yra praktiškai neįmanomas. Dabartinė formuluotė „lengvai 
įskaitomas“ yra pakankama ir ja reikalaujama paprasčiausiai atidžiau stebėti maisto 
produktus.

Pakeitimas 334
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami tokiu 
būdu, kad būtų užtikrintas jų 
įskaitomumas.

Or. de

Pagrindimas

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
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Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 

Pakeitimas 335
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, ir pateikiami taip, 
kad būtų užtikrintas įskaitomumas.

Or. en

Pagrindimas

3 mm dydžio šriftas sukeltų bendrovėms didelių išlaidų. Šiuo pasiūlymu bendrovės būtų 
paskatintos didinti mažas pakuotes. Pastaruoju metu vyrauja tendencija mažinti pakuočių 
dydį stengiantis mažinti poveikį aplinkai ir vardan sveikatos bei tinkamos mitybos siūlyti 
vartotojams mažesnes porcijas. 
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Pakeitimas 336
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, taip, kad būtų 
užtikrinamas įskaitomumas.

Or. en

Pagrindimas

Reikalaujamas 3 mm dydžio šriftas teikiant privalomą informaciją yra pernelyg mažas. 
Griežtai laikantis 3 mm dydžio reikalavimo nebūtų labai pagerinamas etiketėje teikiamos 
informacijos matomumas. 

Pakeitimas 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, pateikiami taip, kad 
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pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

būtų užtikrinamas įskaitomumas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl metodo, kuriuo bus užtikrinamas įskaitomumas bus tinkamiau susitarta vadovaujantis 
rekomendacinio pobūdžio dokumentu, kuris bus aptartas ir dėl jo sutarta dalyvaujant 
suinteresuotosioms šalims ir nacionalinėms (vykdymą prižiūrinčioms) institucijoms.

Pakeitimas 338
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

Or. en

Pagrindimas

Dėl reikalavimo, koks turi būti mažiausias šrifto dydis, kai pateikiama bet kokia privalomoji 
informacija, ypač jei kartu reikia vykdyti ir nacionalinius kalbos reikalavimus, bus 
sumažinama informacijos, kuri gali būti pateikiama etiketėje, kiekis, ypač jei vietos yra 
ribotai, kaip, pavyzdžiui, ant butelio. Tai turėtų ir neigiamo poveikio laisvam prekių judėjimui 
vidaus rinkoje, kadangi sumažėtų šalių, kurių etiketės būtų pritaikytos prie kelių šalių rinkų, 
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skaičius. Tai taip pat komplikuotų logistiką, o gamintojai ir vartotojai turėtų papildomų 
išlaidų.

Pakeitimas 339
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 1 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

Or. de

Pagrindimas

Privalomas 3 mm šrifto dydžio minimumas nėra įgyvendinamas, o daugeliui maisto produktų 
tai reikštų, kad nėra vietos netgi privalomai informacijai etiketėje pateikti. 

Pakeitimas 340
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
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nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami 
rašmenimis, kurių x ašies ilgis, kaip 
apibrėžta priede*, yra didesnis arba lygus 
1,2 mm. Priede** nurodyti faktoriai gali 
paveikti įskaitomumą ir į juos būtina 
atsižvelgti rengiant etiketę.

Or. en

Pagrindimas

Norint sustiprinti etiketės aiškumą, būtini išmatuojami, taigi įvykdomi kriterijai. Tuo tarpu kai 
šrifto dydis nebūtinai užtikrina bendrą aiškumą, šia dalimi užtikrinama, kad į daugelį 
faktorių, kurie turi poveikio aiškumui (pvz. kontrastą, šrifto tipą, maketavimą) bus atsižvelgta.

Pakeitimas 341
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas. Ši privaloma informacija turi 
būti pateikiama ir Brailio raštu, kad su ja 
galėtų susipažinti ir aklieji.

Or. es
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Pagrindimas

Privalomos etiketėje teikti informacijos atveju, ji turi būti atspaudinta Brailio raštu, kad 
aklieji galėtų su tokia informacija susipažinti.

Pakeitimas 342
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 2 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

Or. de

Pagrindimas

Privalomas 3 mm šrifto dydžio minimumas nėra įgyvendinamas, o daugeliui maisto produktų 
tai reikštų, kad nėra vietos netgi privalomai informacijai etiketėje pateikti. 

Pakeitimas 343
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 26/175 AM\762307LT.doc

LT

teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami tokiu 
būdu, kad būtų aiškiai įskaitomi. Europos 
Komisija kartu su atitinkamomis 
suinteresuotomis pusėmis, prieš teisės 
aktams įsigaliojant  parengia vartotojui 
apie maisto produktus teikiamos 
informacijos įskaitomumą 
reguliuojančias taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 344
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje pateikiami tokiu 
būdu, kad būtų užtikrintas jų 
įskaitomumas.

Or. de

Adlib Express Watermark



AM\762307LT.doc 27/175 PE418.218v01-00

LT

Pagrindimas

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Pakeitimas 345
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami tokiu 
būdu, kad būtų užtikrintas jų 
įskaitomumas. Europos Komisija kartu su 
atitinkamomis suinteresuotomis pusėmis 
parengia vartotojui apie maisto produktus 
teikiamos informacijos įskaitomumą 
reguliuojančias taisykles. Jomis nėra 
nurodomas naudojamo šrifto dydis, tačiau 
nustatomas sąntykis tarp etiketės ir 
informacijos kuri turi būti joje 
pateikiama. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. hu

Pagrindimas

Sutinkant pašalinti reikalavimą dėl privalomo 3 mm dydžio šrifto, kuris pateikiamas 
Komisijos pasiūlyme svarbu, kad privalomosios taisyklės dėl įskaitomumo, kurios bus 
nustatomos bendradarbiaujant su specialistais ir suinteresuotųjų šalių atstovais, nebūtų 
suformuluotos naudojant bendrus teiginius, nes konkretus šrifto dydis didelėms ir mažoms 
etiketėms turi skirtingą poveikį. Todėl šrifto dydį svarbu nustatyti vadovaujantis sąntykio su 
etiketės dydžiu principu.

Pakeitimas 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės spausdinami aiškiai įskaitomu 
formatu, naudojant x aukščio šriftą 
(nurodant raidžių aukštį paprastai 
remiamasi mažosios raidės „x“ aukščiu)  
ne mažesniu kaip 1,7 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami užtikrinant didelį 
kontrastą tarp spausdinto teksto ir fono.
Kiti elementai į kuriuos būtina atsižvelgti 
norint užtikrinti informacijos apie maistą 
įskaitomumą yra teksto maketavimas, 
šrifto stilius, jo dydis ir spalva, fono 
spalva, pakuotė, spauda ir atstumas, bei 
kampas iš kurio žiūrima.
Europos Komisija kartu su atitinkamomis 
suinteresuotomis pusėmis parengia 
vartotojui apie maisto produktus 
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teikiamos informacijos įskaitomumą 
reguliuojančias taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas yra dalinai paskatintas ISO standartų vadovo. Visa etiketėje pateikiama 
informacija turi būti vartotojams aiškiai matoma ir lengvai įskaitoma.

Pakeitimas 347
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami tokiu 
būdu, kad būtų užtikrintas jų 
įskaitomumas. 

Europos Komisija kartu su 
suinteresuotomis pusėmis teikia 
privalomas, vartotojui apie maisto 
produktus teikiamos informacijos 
įskaitomumą reguliuojančias taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi ši problema turės didelio poveikio maisto ir gėrimų pramonei, šios gairės turėtų būti 
rengiamos tik viešai pasitarus su visomis suinteresuotomis  šalimis, tuo pačiu užtikrinant 
procedūros skaidrumą ir galimybę visoms šalims išreikšti savo nuomones.

Pakeitimas 348
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

(1) Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami tokiu 
būdu, kad būtų užtikrintas jų 
įskaitomumas.

Europos Komisija kartu su 
suinteresuotomis pusėmis teikia 
privalomas, vartotojui apie maisto 
produktus teikiamos informacijos 
įskaitomumą reguliuojančias taisykles. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
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Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Pakeitimas 349
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis ir 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas. 

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami fiksuotu 
ir ne mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas. 

Kriterijai kas yra didelis kontrastas tarp 
spausdinto teksto ir fono nustatomi 
taikant Komisijos patvirtintas 
įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Norint maisto produktus kontroliuojančioms įstaigoms sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti 
informacijos apie produktus įskaitomumo kontrolę, būtina nustatyti konkrečius reikalavimus.
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Pakeitimas 350
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis ir 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas. 

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami fiksuotu 
ir ne mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas. 

Kriterijai kas yra didelis kontrastas tarp 
spausdinto teksto ir fono nustatomi 
taikant Komisijos patvirtintas 
įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Norint maisto produktus kontroliuojančioms įstaigoms sudaryti sąlygas veiksmingai vykdyti 
informacijos apie produktus įskaitomumo kontrolę, būtina nustatyti konkrečius reikalavimus.
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Pakeitimas 351
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijai kas yra didelis kontrastas tarp 
spausdinto teksto ir fono nustatomi
taikant Komisijos patvirtintas 
įgyvendinimo priemones. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento tekste būtina nustatyti konkrečius reikalavimus dėl šrifto dydžio, kuo būtų 
panaikintas dabartinis teisinis neapibrėžtumas klausimu kas yra įskaitoma etiketė ir tuo pačiu 
maisto produktus kontroliuojančioms įstaigoms būtų sudarytos sąlygos veiksmingiau vykdyti 
informacijos apie maisto produktus įskaitomumo kontrolę. Be to, norint suteikti aiškesnius 
nurodymus operatoriams bei maisto produktų kontrolės įstaigoms, būtina nustatyti kriterijus 
apibrėžimui „didelis kontrastas“ ir kitoms susijusioms nuostatoms.

Pakeitimas 352
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies  1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kriterijai kas yra didelis kontrastas tarp 
spausdinto teksto ir fono, o taip pat kitos 
susijusios nuostatos, nustatomos taikant 
Komisijos patvirtintas įgyvendinimo 
priemones. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamento tekste būtina nustatyti konkrečius reikalavimus dėl šrifto dydžio, kuo būtų 
panaikintas dabartinis teisinis neapibrėžtumas klausimu kas yra įskaitoma etiketė ir tuo pačiu 
maisto produktus kontroliuojančioms įstaigoms būtų sudarytos asąlygos veiksmingiau vykdyti 
informacijos apie maisto produktus įskaitomumo kontrolę. Be to, norint suteikti aiškesnius 
nurodymus operatoriams bei maisto produktų kontrolės įstaigoms, būtina nustatyti kriterijus 
apibrėžimui „didelis kontrastas“ ir kitoms susijusioms nuostatoms.

Pakeitimas 353
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dirbdama kartu su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis Komisija 
parengia įskaitomumo gaires.  
.

Or. de

Pagrindimas

Užuot susitelkiant vien tik ties etiketės įskaitomumo aspektu, būtina laikytis platesnio 
požiūrio, rengiant ES masto gaires, dėl kurių būtų sutarta su interesų grupių atstovais bei 
atitinkamomis institucijomis.

Pakeitimas 354
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikriems maisto produktams 
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kuriems taikomi privalomojo ženklinimo 
reikalavimai numatyti Bendrijos teisės 
aktuose papildomai prie 9 straipsnio 1 
dalyje minimų reikalavimų atveju, 
tinkamas šrifto dydis turėtų būti toks, 
kuriuo būtų suderinamas įskaitomumo 
poreikis ir papildoma informacija apie 
ypatingą tokių maisto produktų 
panaudojimą.

Or. en

Pagrindimas

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry 
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.

Pakeitimas 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalies -a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) tam tikriems maisto produktams 
kuriems taikomi privalomojo ženklinimo 
reikalavimai numatyti Bendrijos teisės 
aktuose papildomai prie 9 straipsnio 1 
dalyje minimų reikalavimų atveju, 
tinkamas šrifto dydis turėtų būti toks, 
kuriuo būtų suderinamas įskaitomumo 
poreikis ir papildoma informacija apie 
ypatingą tokių maisto produktų 
panaudojimą.

Or. en
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Pagrindimas

Maisto produktų, skirtų specifinei mityba atveju būtina pateikti papildomas detales dėl jų 
tinkamumo vartoti ir išsamias vartojimo instrukcijas, kontraindikacijas, jei tokių yra ir 
perspėjimus bei medicininę informaciją. Tokių maisto produktų atveju nėra įmanoma 
informaciją, minimą 9 straipsnio 1 dalyje pateikti 3 mm dydžio šriftu, o taip pat pateikti 
papildomą privalomąją informaciją. Taigi specifinei mitybai skirtiems maisto produktams 
netaikomi minimalaus šrifto dydžio reikalavimai. 

Pakeitimas 356
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 a. Kai maisto produktai yra skirti 
specifinei mitybai, kaip tai apibrėžta 
direktyvoje 89/398/EEB ir kuriems 
taikomi privalomojo ženklinimo 
reikalavimai numatyti Bendrijos teisės 
aktuose papildomai prie 9 straipsnio 1 
dalyje minimų reikalavimų atveju, 
tinkamas šrifto dydis turėtų būti toks, 
kuriuo būtų suderinamas įskaitomumo 
poreikis ir papildoma informacija apie 
ypatingą tokių maisto produktų 
panaudojimą.

Or. it

Pagrindimas

Atsižvelgiama į praktines priežastis ir įvairias teisines nuostatas susijusias su specifinio 
pobūdžio maisto produktų ženklinimu.
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Pakeitimas 357
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) 9 straipsnio 1 dalies a, e ir k punktuose 
išvardyti duomenys išdėstomi tame 
pačiame regėjimo lauke. 3.

(2) 9 straipsnio 1 dalies a, e, f ir k 
punktuose išvardyti duomenys išdėstomi 
tame pačiame regėjimo lauke. 

Or. en

Pagrindimas

Datos žymenis (f) būtina įtraukti tame pačiame regėjimo lauke kaip nurodoma dabartiniuose 
teisės aktuose (Direktyva 2000/13/EB).

Pakeitimas 358
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 9 straipsnio 1 dalies a, e ir k punktuose 
išvardyti duomenys išdėstomi tame 
pačiame regėjimo lauke. 3.

2. 9 straipsnio 1 dalies a, e, f ir k punktuose 
išvardyti duomenys išdėstomi tame 
pačiame regėjimo lauke.

Or. es

Pagrindimas

Vartotojai yra pratę rasti duomenis apie vartojimo datą arba nuorodą, kur ją galima rasti 
etiketėje. Todėl tokius duomenis būtina įtraukti tame pačiame regėjimo lauke kaip ir produkto 
pavadinimas, grynasis kiekis ir alkoholio koncentracija tūrio procentais.
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Pakeitimas 359
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
10 cm2.

(4) 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias spausdintino paviršiaus plotas 
mažesnis nei 80 cm2.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme esančios leidžiančios nukrypti nuostatos dėl pakuotės dydžio yra 
neįvykdomos.

Pakeitimas 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
10 cm2.

4. Europos Komisija parengia taisykles 
nurodančias kaip 14 straipsnio 1 dalyje 
minimi elementai turei būti taikomi, 
siekiant užtikrinti informacijos apie 
maisto produktus įskaitomumą ant 
pakuočių arba taros, kai paviršiaus 
plotas yra labai ribotas.

Or. en

Pagrindimas

Informacija pateikiama ant visų pakuočių nepriklausomai nuo jų dydžio turi būti aiškiai 
įskaitoma, priešingu atveju ji yra betikslė.
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Pakeitimas 361
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
10 cm².

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
100 cm².

Or. en

Pagrindimas

 Jei būtina nustatyti minimalų šrifto dydį, būtina apsvarstyti veiksmingas išimtis taikomas 
mažoms pakuotėms. 100 cm² dydis yra minimalus paviršius kuris yra būtinas taikant 
Komisijos siūlomą minimalų šrifto dydį.

Pakeitimas 362
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto 
dydis netaikomas pakuotėms ar tarai, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas 
mažesnis nei 10 cm2.

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto 
dydis netaikomas pakuotėms ar tarai, 
kurių atveju privaloma informacija 
apie maistą yra lygi arba daugiau nei 
50 proc. nuo didžiausio pakuotės arba 
taros ploto. Tokių produktų atvejų 
atsižvelgiama į priede ** pateikiamus 
kriterijus.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimas dėl minimalaus 3 mm šrifto dydžio yra nepraktiškas, ypač mažų pakuočių 
atveju.  Šia dalimi būtų suteikiama išimtis mažoms pakuotėms ir produktams kurių atveju 
etiketės plotas yra labai apribotas. Taip būtų išvengiama poreikio didinti pakuotes ir etiketes.
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Pakeitimas 363
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
10 cm².

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
100 cm².

Or. en

Pagrindimas

Jei būtina nustatyti minimalų šrifto dydį, būtina apsvarstyti veiksmingas išimtis taikomas 
mažoms pakuotėms. 100 cm² dydis yra minimalus paviršius, kuris yra būtinas taikant 
Komisijos siūlomą minimalų šrifto dydį.

Pakeitimas 364
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Privalomoji informacija apie maistą 
žymima gerai matomoje vietoje, ji turi būti 
lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 
prireikus neištrinama. Ji jokiu būdu neturi 
būti paslėpta, neryški, užgožta arba 
uždengta kitais įrašais arba piešiniais ar bet 
kokia kita trukdančia medžiaga.

6. Privalomoji informacija apie maistą 
žymima gerai matomoje vietoje, ji turi būti 
lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 
prireikus neištrinama. Ji jokiu būdu neturi 
būti paslėpta, neryški arba uždengta kitais 
įrašais arba piešiniais ar bet kokia kita 
trukdančia medžiaga.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pateikta jokio pagrindimo dabartinei formuluotei ir joks pagrindimas nėra akivaizdus. 
Neapibrėžta sąvoka „užgožta“ tik sukels ginčus ir sunkumus kasdieninėje veikloje taikant 
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teisės aktus, o tam nėra jokios priežasties.

Pakeitimas 365
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Privalomoji informacija apie maistą 
žymima gerai matomoje vietoje, ji turi būti 
lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 
prireikus neištrinama. Ji jokiu būdu neturi 
būti paslėpta, neryški, užgožta arba 
uždengta kitais įrašais arba piešiniais ar bet 
kokia kita trukdančia medžiaga.

6. Privalomoji informacija apie maistą 
žymima gerai matomoje vietoje, ji turi būti 
lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 
neištrinama. Ji jokiu būdu neturi būti 
paslėpta, neryški, užgožta arba uždengta 
kitais įrašais arba piešiniais ar bet kokia 
kita trukdančia medžiaga.

Or. es

Pagrindimas

Neaišku kodėl privalomoji informacija turi būti neištrinama tik tam tikrais atvejais.

Pakeitimas 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
14 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

14a straipsnis

1. Jei maisto produkto kilmės šalis ar 
provenencijos vieta skiriasi nuo jos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) 
dalies (-ių), taip pat nurodoma šios (-ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės 
šalis ar provenencijos vieta.

2. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
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auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.

3. Komisija nustato 1 dalies taikymo 
įgyvendinamąsias taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

4. Komisija gali nustatyti su savanoriškai 
teikiamų duomenų naudojimo sąlygomis 
ir kriterijais susijusias įgyvendinimo 
taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojų interesuose yra žinoti kur produktas buvo pagamintas. Todėl būtina reikalauti 
žymos apie kilmės šalį.

Pakeitimas 367
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio a ir b punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) privalomoji informacija apie maistą 
teikiama prieš baigiant pirkimo procesą ir 
ant informacinės medžiagos, kuria 
naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu ar 
kitomis tinkamomis priemonėmis;

(a) privaloma informacija apie maistą 
teikiama nesibaigus pirkimo procesui bei 
gaminį pristačius ir ant informacinės 
medžiagos, kuria naudojamasi prekiaujant 
nuotoliniu būdu, ar kitomis tinkamomis 
priemonėmis;

(b) 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k 
punktuose nurodytus duomenis privaloma 
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teikti tik pristatymo metu.

Or. es

Pagrindimas

Neaišku kodėl yra atskiriama tarp informacijos kuri turi būti pateikiama pirkimo metu ir 
informacijos kuri turi būti pateikiama pristatymo metu. Toks skyrimas gali sutrukdyti 
vartotojui gauti esminę informaciją.

Pakeitimas 368
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) privalomoji informacija apie maistą 
teikiama prieš baigiant pirkimo procesą ir 
ant informacinės medžiagos, kuria 
naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu 
ar kitomis tinkamomis priemonėmis;

(a) privalomoji informacija apie maistą 
teikiama prieš sudarant sandorį ir 
pateikiama įskaitomai tokiu būdu, koks 
yra įmanomas naudojant bendravimo per 
atstumą priemones; vartotojas gauna 
privalomąją informaciją pateikiamą 
patikimu pavidalu, tinkamu laiku po 
sandorio sudarymo ir vėliausiai, 
vadovaujantis šio reglamento 13 
straipsnio 2 dalimi, maisto produkto 
pristatymo metu.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluote atspindimas požiūris, kuriuo vadovaujamasi kituose susijusiuose ES 
teisės aktuose dėl vartotojų apsaugos.
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Pakeitimas 369
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k 
punktuose nurodytus duomenis privaloma 
teikti tik pristatymo metu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomoji informacija apie maisto produktus (t.y.  9 straipsnio 1 dalyje minima informacija 
ir papildoma privalomoji informacija tam tiktos kategorijos maisto produktams, kurios yra 
minimos III priede) pateikiama dar prieš įvykdant pirkimą.  Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad 
pardavimo per atstumą atveju, visa privalomoji informacija, įskaitant informaciją 
reikalaujamą pagal 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k punktus, bus pateikiama pirkimo 
laikotarpiu. 

Pakeitimas 370
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k 
punktuose nurodytus duomenis privaloma 
teikti tik pristatymo metu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad pardavimo per atstumą atveju, visa privalomoji informacija, 
įskaitant informaciją reikalaujamą pagal 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k punktus, bus 
pateikiama pirkimo laikotarpiu. 
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Pakeitimas 371
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k
punktuose nurodytus duomenis privaloma 
teikti tik pristatymo metu.

(b) 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir j
punktuose nurodytus duomenis privaloma 
teikti tik pristatymo metu.

Or. de

Pagrindimas

Alkoholio kiekis alkoholiniuose gėrimuose yra labai svarbi informacija, kurią būtina 
pirkėjams pateikti jei gėrimai perkami internetu arba užsakomi paštu, dar prieš pristatant 
produktą. Tačiau vartojimo instrukcijos yra reikalingos tik maisto produktą vartojant, taigi 
gali būti pateiktos pristatymo momentu.

Pakeitimas 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k
punktuose nurodytus duomenis privaloma 
teikti tik pristatymo metu.

(b) 9 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus 
duomenis privaloma teikti tik pristatymo 
metu.

Or. en

Pagrindimas

Išskyrus minimalaus tikamumo vartoti terminą, kurio negalima nurodyti iš anksto, maisto 
produktai tiekiami nuotolinės prekybos būdu privalo atitikti tokius pačius reikalavimus dėl 
informacijos kaip ir parduotuvėse parduodami maisto produktai.
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Pakeitimas 373
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies 
privalomoji informacija apie maistą 
teikiama kalba, kurią būtų paprasta 
suprasti valstybės narės, kurios rinkoje šis 
maisto produktas parduodamas, 
vartotojams.

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies 
privaloma informacija apie maistą teikiama 
ta kalba(kalbomis), kuri(kurios) yra 
vartojama(vartojamos) valstybėje narėje, 
kurios rinkoje šis maisto produktas 
parduodamas, vartotojams.

Or. fr

Pagrindimas

Vartotojai privalo gauti informaciją apie maisto produktus savo kalba.

Pakeitimas 374
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Valstybės narės, kurių rinkoje 
parduodamas maisto produktas, gali 
nustatyti, kad jų teritorijoje duomenys 
būtų teikiami viena ar keliomis Bendrijos 
oficialiomis kalbomis.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiant į vis didesnį vartotojų judumą Europos Sąjungoje, Komisijos pasiūlymas 
pasenęs. Todėl 2 dalis turėtų būti išbraukta.
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Pakeitimas 375
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės, kurių rinkoje 
parduodamas maisto produktas, gali 
nustatyti, kad jų teritorijoje duomenys būtų 
teikiami viena ar keliomis Bendrijos 
oficialiomis kalbomis.

2. Valstybės narės, kurių rinkoje 
parduodamas maisto produktas, gali 
nustatyti, kad jų teritorijoje duomenys būtų 
teikiami viena ar keliomis Bendrijos 
oficialiomis kalbomis. Tačiau taikant 
šiuos reikalavimus negali būti uždrausta 
teikti privalomąją informaciją kitomis ES 
kalbomis, kurios lengvai suprantamos 
vartotojams konkrečiose valstybėse 
narėse. 

Or. en

Pagrindimas

Nors privalomoji informacija apie maistą turėtų būti pateikta kalba, kurią supranta 
vartotojai, taikant šias taisykles neturėtų būti kliudoma laisvam prekių judėjimui. Kalbos 
taisyklės turėtų būti pakankamai lanksčios, kad vartotojai galėtų gauti informaciją kalba, kuri 
nors galbūt ir nėra jų gimtoji, bet kurią jie vis dėlto nesunkiai supranta. ETT teisminėje 
praktikoje pritariama tokiam lankstumui.

Pakeitimas 376
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Šio straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatomis 
neprieštaraujama, kad duomenys būtų 
nurodyti keliomis kalbomis.

(3) Šio straipsnio 1 dalies nuostatomis 
neprieštaraujama, kad duomenys būtų 
nurodomi keliomis kalbomis.

Or. de
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Pagrindimas

16 straipsnio reikalavimai viršija Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) ir 
atitinkamos Europos Teisingumo Teismo teisminės praktikos reikalavimus. Reikia palikti 
reikalavimą naudoti vartotojui lengvai suprantamą kalbą. Pavadinimai užsienio kalbomis 
turėtų taip pat būti leidžiami, jei jie lengvai suprantami. Remiantis maisto teisės principais, 
bendras vidutinio protingo vartotojo požiūris – visais atvejais kriterijus, kurį taikant 
nustatoma, kas yra lengvai suprantama pagal šią nuostatą.

Pakeitimas 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose 
minėtus duomenis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad produktas yra parduodamas stikliniuose buteliuose, neleidžia praleisti tam tikrą 
privalomąją informaciją, nurodytą 9 straipsnyje.

Pakeitimas 378
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose 

(1) Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, ir f punktuose 
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minėtus duomenis. minėtus duomenis.

Or. de

Pagrindimas

Nepritariama privalomajam mitybiniam teiginiui. Stiklo buteliai, kuriuos numatoma naudoti 
pakartotinai, paprastai parduodami kaip atskira porcija (pvz., 200 ml arba 250 ml). Ant šių 
butelių labai mažai vietos ženklinimo informacijai. Taigi turėtų būti išsaugota dabar taikoma 
nuostata dėl informacijos kiekio, t. y. pavadinimo, kuriuo parduodamas produktas, grynojo 
kiekio, alergenų ir minimalaus tinkamumo vartoti termino (žr. Direktyvos 2000/13/EB 
(Ženklinimo direktyvos) 13 straipsnio 4 dalį).

Pakeitimas 379
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose 
minėtus duomenis.

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a – d, e, f, g ir l 
punktuose minėtus duomenis.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimu praplečiama vartotojui teikiamos informacijos apimtis derinant  su 9 straipsnio 2 
dalies pakeitimu.
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Pakeitimas 380
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose 
minėtus duomenis.

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g ir 
l punktuose minėtus duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie 9 straipsnio 1 dalį – (b)„ sudedamųjų dalių sąrašas“ (d)  „tam tikrų 
sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekiai“ bei (g) „visos ypatingos laikymo arba vartojimo 
sąlygos“ taip būtinai nurodomos produktų atveju, kurie yra sufasuoti stikliniuose buteliuose, 
skirtuose pakartotiniam naudojimui.

Pakeitimas 381
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose 
minėtus duomenis.

(1) Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose 
minėtus duomenis. Duomenys minimi 9 
straipsnio 1 dalies l punkte yra susiję tik 
su informacija minima 29 straipsnio 1 
dalies a punkte.

Or. de
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Pagrindimas

Stiklo buteliai, kuriuos numatoma naudoti pakartotinai ir kurie yra pažymėti neištrinamais 
rašmenimis, paprastai parduodami kaip atskira porcija (pvz., 200 ml arba 250 ml), o ant 
tokių butelių labai mažai vietos ženklinimo informacijai.  Tokiame mažame plote nebūtų 
vietos papildomai informacijai apie maistingumą. Todėl tokia informacija ribojama tuo kas 
yra svarbu vartotojui – energetine verte.

Pakeitimas 382
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 17 – paragraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e, f ir l punktuose 
minėtus duomenis.

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 
lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, b, c, d, e, f, g ir 
l punktuose minėtus duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie 9 straipsnio 1 dalį – (b)„ sudedamųjų dalių sąrašas“, (d)„tam tikrų 
sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekiai“ bei (g) „visos ypatingos laikymo arba vartojimo 
sąlygos“ taip būtinai nurodomos produktų atveju, kurie yra sufasuoti stikliniuose buteliuose, 
skirtuose pakartotiniam naudojimui.

Pakeitimas 383
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalies pirma a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Duomenys minimi 9 straipsnio 1 dalies l 
punkte yra susiję tik su informacija 
minima 29 straipsnio 1 dalies a punkte.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 52/175 AM\762307LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Stiklo buteliai, kuriuos numatoma naudoti pakartotinai ir kurie yra pažymėti neištrinamais 
rašmenimis, paprastai parduodami kaip atskira porcija (pvz., 200 ml arba 250 ml), o ant 
tokių butelių labai mažai vietos ženklinimo informacijai. Tokiame mažame plote nebūtų vietos 
visapusiškai  informacijai apie maistingumą, todėl tokia informacija ribojama tuo kas yra 
svarbu vartotojui – energetine verte. 

Pakeitimas 384
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, 
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, 
arba itin mažų butelių, kurių didžiausios 
etiketės plotas neviršija 25 cm², įpakavimo 
ar etiketėse privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e ir f nurodytus 
duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyti duomenys teikiami kitais būdais 
arba vartotojui pareikalavus.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuose sektoriuose, ypač spiritinių gėrimų sektoriuje, parduodama daug miniatiūrinių, 
paprastai 5 cl talpos, butelių. Kadangi jie nedideli ir naudojami paragavimui skirtuose 
paketuose, derėtų ir jiems leisti netaikyti kai kurių ženklinimo reikalavimų. Tačiau butelius 
nelengva išmatuoti siekiant nustatyti jų didžiausią paviršiaus plotą. Taigi būtų paprasčiau, be 
kita ko, ir vykdymą užtikrinančioms institucijoms, jei išimties taikymo kriterijumi būtų 
didžiausios etiketės plotas.
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Pakeitimas 385
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
spausdintino paviršiaus plotas mažesnis 
nei 100 cm2, įpakavimo ar etiketėse 
privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies 
a, c, e ir f nurodytus duomenis. 9 straipsnio 
1 dalies b punkte nurodyti duomenys 
teikiami kitais būdais arba vartotojui 
pareikalavus.

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad pakuotė būtų įskaitomesnė, reikia taikyti mažesnį nei 100 cm2 ploto dydį, o ne 
mažesnį nei 10 cm2 dydį. Pavyzdžiui šokoldado batonėlis turi 70 cm2 dydžio spausdintiną 
plotą. 

Pakeitimas 386
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus spausdintinas plotas mažesnis 
nei 100 cm2, įpakavimo ar etiketėse 
privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies 
a, c, e ir f nurodytus duomenis. 9 straipsnio 
1 dalies b punkte nurodyti duomenys 
teikiami kitais būdais arba vartotojui 
pareikalavus.

Or. en
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Pagrindimas

Norint, kad pakuotė būtų įskaitomesnė, reikia taikyti mažesnį nei 100 cm2 ploto dydį, o ne 
mažesnį nei 10 cm2 dydį. Pavyzdžiui šokolado batonėlis turi 70 cm2 dydžio spausdintiną 
plotą. 

Pakeitimas 387
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, 
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 100 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

Or. en

Pagrindimas

Privalomoji informacija greitai užims daugiau bei 10 cm2 plotą. Todėl pateikti privalomąją 
informaciją galima reikalauti tik jeigu pakuotės plotas yra mažiausiai 100 cm2.

Pakeitimas 388
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

(2) Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio gali būti 
spausdinama, plotas mažesnis nei 
100 cm2, arba kurių turinio masė 
mažesnė nei 30 g, įpakavimo ar etiketėse 
privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies 
a, c, e ir f punktuose nurodytus duomenis. 
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9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
duomenys teikiami kitais būdais arba 
vartotojui pareikalavus.

Or. de

Pagrindimas

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Pakeitimas 389
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus. ant kurio gali būti 
spausdinama, plotas mažesnis nei 50 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

Or. de

Pagrindimas

Kramtomosios gumos pakuotės dydis yra 10 cm2. Daugeliu tokios rūšies produktų atveju 
neįmanoma atspausdinti visos privalomosios informacijos 3 mm dydžio simboliais paviršiuje, 
kurio plotas mažesnis nei 50 cm2. Išimčių taikymo atveju plotas turi būti didesnis.
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Pakeitimas 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, 
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, 
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, b, c, e ir f 
išvardytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

Or. en

Pagrindimas

Sudadamųjų dalių sąrašas yra tokia svarbi informacija, kad ją būtina pateikti ir ant mažų 
pakuočių.

Pakeitimas 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, 
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies 
b punkte nurodyti duomenys teikiami 
kitais būdais arba vartotojui pareikalavus.

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, 
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. Tačiau, visų 
duomenų pateikimas internetu 
vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalimi, yra 
privalomas, o informacija turi būti 
prieinama įsigijimo vietoje.

Or. en
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Pagrindimas

Tas faktas, kad produktas yra nedidelis nėra pakankama priežastis nereikalauti privalomosios 
informacijos pagal 9 straipsnį.

Pakeitimas 392
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 
nurodytus duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b 
punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

(2) Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
spausdintintas paviršiaus plotas mažesnis 
nei 80 cm2, įpakavimo ar etiketėse 
privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies 
a, c, e ir f nurodytus duomenis. 9 straipsnio 
1 dalies b punkte nurodyti duomenys 
teikiami kitais būdais arba vartotojui 
pareikalavus.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme esančios leidžiančios nukrypti nuostatos dėl pakuotės dydžio yra 
neįvykdomos.

Pakeitimas 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ant pakuočių ar taros, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
25 cm2, ant įpakavimo ar etiketėse 
nereikalaujama nurodyti 9 straipsnio 1 
dalies l punkte minimos informacijos.
Tačiau, visų duomenų pateikimas 
internetu yra privalomas, o informacija 
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turi būti prieinama įsigijimo vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su IV priedo pakeitimu. Pirmoji frazė paimta iš IV priedo norint įtraukti reikalavimą 
dėl privalomos informacijos internetu teikimo.

Pakeitimas 394
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų, pagal kuriuos reikalaujamas 
privalomas mitybinis teiginys, 9 straipsnio 
1 dalies l punkte minėtas teiginys
neprivalomas IV priede išvardytiems 
maisto produktams.

(3) Nepažeidžiant kitų Bendrijos teisės 
aktų, pagal kuriuos reikalaujamas 
privalomas maistinės vertės nurodymas, 9 
straipsnio 1 dalies l punkte minėtas 
maistinės vertės nurodymas neprivalomas 
IV priede išvardytiems maisto produktams.

Or. de

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme esančios leidžiančios nukrypti nuostatos dėl pakuotės dydžio yra 
neįvykdomos.

Pakeitimas 395
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš anksto nesufasuotų prekių atveju, 
įskaitant viešojo maitinimo paslaugų 
teikėjų prekes, minimas 2 straipsnio 2 
dalies d punkte, nereikalaujama teikti 9 ir 
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29 straipsniuose minimos informacijos.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 49 konstatuojamosios dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 396
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Nurodomas teisinis maisto produkto 
pavadinimas. Jei tokio pavadinimo nėra, 
nurodomas įprastinis maisto produkto 
pavadinimas arba, jei tokio pavadinimo 
nėra arba jis nevartojamas, aprašomasis 
maisto produkto pavadinimas.

(1) Nurodomas toks maisto produkto 
pavadinimas, koks jis minimas 
atitinkamuose teisės aktuose. Jei tokio 
pavadinimo nėra, nurodomas įprastinis 
maisto produkto pavadinimas arba, jei 
tokio pavadinimo nėra arba jis 
nevartojamas, aprašomasis maisto 
produkto pavadinimas.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 
2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais. 

Pakeitimas 397
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) V priede pateikiamos konkrečios 
nuostatos dėl maisto produkto pavadinimo 
vartojimo ir kartu teikiamų duomenų.

(2) valstybėje narėje, kurioje maisto 
produktas parduodamas, leidžiama vartoti 
tą maisto produkto pavadinimą, kuriuo jis 
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toje valstybėje narėje buvo teisėtai 
pagamintas ir parduodamas.
Tačiau jeigu taikant kitas šios direktyvos, 
visų pirma 3 straipsnio, nuostatas 
valstybės narės, kurioje maisto produktas 
parduodamas, vartotojai negali sužinoti 
tikrosios jo prigimties ir atskirti nuo 
produktų, su kuriais jis gali būti 
supainiotas, šalia prekinio pavadinimo 
nurodoma ir kitokia aprašomojo pobūdžio 
informacija.
(2a) išskirtiniais atvejais produktą 
pagaminusios valstybės narės vartojamas 
jo prekės pavadinimas nėra taikomas 
produktą parduodančioje valstybėje 
narėje, jei, atsižvelgiant į produkto sudėtį 
arba gamybą, taip vadinamas maisto 
produktas tiek skiriasi nuo šiuo vardu 
žinomo maisto produkto, jog 2 dalies  
nuostatų nepakanka, kad produktą 
parduodančioje valstybėje narėje 
vartotojams būtų užtikrinta teisinga 
informacija.
(2b) nei prekės ženklas, nei registruotasis 
prekės pavadinimas, nei išgalvotas 
pavadinimas negali būti naudojami vietoj 
pavadinimo, kuriuo produktas yra 
parduodamas.
(2c) į pavadinimą, kuriuo parduodamas 
produktas, įeina arba kartu su juo yra 
nurodoma informacija apie fizinį maisto 
produkto pavidalą arba ypatingą jo 
apdorojimą (pvz., susmulkintas į miltelius, 
išdžiovintas šaldant, stipriai užšaldytas, 
koncentruotas, rūkytas) visais atvejais, kai 
nepateikus šios informacijos pirkėjui gali 
kilti daug klausimų.
(2d) ant visų jonizuojančiąja spinduliuote 
apdorotų maisto produktų turi būti 
nuoroda „apšvitinta“ arba „apdorota 
jonizuojančiąja spinduliuote“.
(2e) V priede nurodomi su „smulkintos 
mėsos“ pavadinimu susiję konkretūs 
reikalavimai. 
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant supaprastinimo ir geresnio reglamentavimo tikslų, nuostatos dėl maisto produkto 
prekinio pavadinimo turėtų būti pateikiamos reglamento straipsnyje (šiuo atveju 18 
straipsnyje). Galiojančios direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) taisyklės buvo 
aiškios ir vienareikšmės, todėl jas ir derėtų naudoti (žr. 5 straipsnį).

Pakeitimas 398
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

Išbraukta.

Or. fi

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojai taip pat būtų informuoti apie alkoholinių gėrimų sudedamąsias dalis. 
Tai ypač aktualu tiems vartotojams, kurie, pavyzdžiui, serga diabetu.
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Pakeitimas 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Visiems alkoholiniams gėrimas reikėtų specialaus reglamentavimo, kadangi vartotojai turi 
būti informuoti apie pagrindinių šiuose gėrimuose esančių maistinių medžiagų, pvz., 
angliavandenių, kiekį ir kokybę ir visą energinę vertę.
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Pakeitimas 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu; 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šio reglamento tikslas – užtikrinti vartotojų aukšto lygio sveikatos apsaugą, 
nesuprantama, kodėl būtent alkoholiniai gėrimai turėtų būti išskiriami ir jiems netaikomi 
ženklinimo reikalavimai.
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Pakeitimas 401
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu; 

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 402
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 

(b) gėrimų, kuriuose alkoholis sudaro 
daugiau kaip 1,2 proc. tūrio. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
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panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, visiems alkoholiniams gėrimams turėtų būti taikoma 
vienoda tvarka, kad būtų išvengta antikonkurencinių pasekmių. 

Pakeitimas 403
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 

(e) alkoholinių gėrimų. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;
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reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

Or. de

Pagrindimas

Jeigu reikalavimai netaikomi vynui, alui ir spiritiniams gėrimams, bet taikomi kitiems 
alkoholiniams gėrimams, pramonės veikimo nebus įmanoma suderinti. Dėl šios priežasties 
vieniems produktams būtų taikomos palankesnės sąlygos, o kitiems – nepalankios. Taip būtų 
iškraipyta konkurencija, ir vartotojai būtų klaidinami informuojant apie atitinkamas skirtingų 
produktų sudedamąsias dalis.

Pakeitimas 404
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu; 

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo vynui ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytos 
sudedamųjų dalių ženklinimo taisyklės. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu; 

Or. en
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Pagrindimas

Padarius šį pakeitimą bus užtikrinta, kad vartotojai bus informuoti apie gaminant alų ir 
spiritinius gėrimus naudotas sudedamąsias dalis. Šiems produktams gaminti naudojamos 
sudedamosios dalys labai skiriasi. Pvz., gaminant alų didelė dalis miežių gali būti pakeista 
kukurūzais. 27 konstatuojamoje dalyje nurodoma, kad turėtų būti pateikiama informacija apie 
maišytų alkoholinių gėrimų sudedamąsias dalis, siekiant, kad vartotojams būtų suteikta 
informacija, reikalinga pagrįstai pasirinkti. Tokia informacija turėtų būti teikiama apie alų ir 
spiritinius gėrimus.

Pakeitimas 405
Graham Watson, Jules Maaten

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamentuose (EB) Nr. 1493/1999 ir 
Nr. 1601/1991, vaisių vynų, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 
VII priedo C skyriaus 2 dalyje, obuolių ir 
kriaušių sidro, midaus (visi paminėti 
gėrimai gali būti aromatinti arba ne),
alaus ir spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Vengiama taikyti skirtingas sąlygas vaisių vynams, aromatintiems vynams ir sidrui, kurie yra 
fermentuoti alkoholiniai gėrimai kaip vynas ir alus.
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Pakeitimas 406
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB)
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

(e) tam tikrų kategorijų vynų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008, produktų, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EEB) Nr. 1601/91, ir 
panašių produktų, pagamintų iš vaisių, 
išskyrus vynuoges, alaus ir spiritinių 
gėrimų, apibrėžtų Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 110/2008; 
formuluotę siūloma pakeisti tada, kai bus 
priimti reglamentai dėl bendro vyno ir 
spiritinių gėrimų rinkos organizavimo.
[Praėjus penkeriems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia 19 straipsnio taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytos sudedamųjų dalių 
ženklinimo taisyklės. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu;

Or. es

Pagrindimas

Formuluotę siūloma pakeisti tada, kai bus priimti reglamentai dėl bendro vyno ir spiritinių 
gėrimų rinkos organizavimo.
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Pakeitimas 407
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, vyno 
produktų, kaip apibrėžta Reglamentuose 
(EB) Nr. 479/2008 ir Nr. 1601/1991, 
vaisių alaus, alaus ir spiritinių gėrimų, 
apibrėžtų 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų ir kitų 
alkoholinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos 2 straipsnio 
1 dalyje. [Praėjus penkeriems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia 19 straipsnio taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytos sudedamųjų dalių 
ženklinimo taisyklės. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu;

Or. de

Pagrindimas

Alkoholiniams gėrimams šis reglamentas neturėtų būti taikomas, tačiau jiems reikia 
specialaus reglamentavimo. Šiuo atveju pirmiausia reikia išspręsti pagrindinius klausimus, 
nes, pvz., nurodant spiritinių gėrimų energinę vertę 100 ml dydžio imties taikymas yra labai 
abejotinas, o daugelio maisto produktuose esančių maistinių medžiagų nėra alkoholiniuose 
gėrimuose.
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Pakeitimas 408
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje.

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1601/91, vaisių vyno, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 
VII priedo C skyriaus 2 dalyje, obuolių ir 
kriaušių sidro, midaus (visi paminėti 
gėrimai gali būti aromatinti arba ne),
alaus ir spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 
1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas 

Vengiama taikyti skirtingas sąlygas vaisių vynams, aromatintiems vynams, obuolių ir kriaušių 
sidrui bei midui (aromatintiems arba ne), kurie yra fermentuoti alkoholiniai gėrimai kaip 
vynas ir alus.

Pakeitimas 409
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 

(e) vyno ir vyno produktų, kaip apibrėžta 
2008 m. balandžio 29 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 479/2008 ir 1991 m. 
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Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

birželio 10 d. Tarybos reglamente 
Nr. 1601/1991, alaus ir spiritinių gėrimų, 
apibrėžtų [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia 19 straipsnio taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytos sudedamųjų 
dalių ženklinimo taisyklės. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, prireikus priimamos laikantis
šios tvarkos:
(a) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje, –
pagal to reglamento 113 straipsnio 
1 dalyje nustatytą tvarką;
(b) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 
2 straipsnio 1 dalyje, – pagal to 
reglamento 13 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
(c) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, – pagal to 
reglamento 10 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
(d) kitiems produktams – laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pakeitimas 410
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

(e) vyno ir vyno produktų, kaip apibrėžta 
2008 m. balandžio 29 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 479/2008 ir 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamente 
Nr. 1601/1991, alaus ir spiritinių gėrimų, 
apibrėžtų [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia 19 straipsnio taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytos sudedamųjų 
dalių ženklinimo taisyklės. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, prireikus priimamos laikantis
šios tvarkos:
(a) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje, –
pagal to reglamento 113 straipsnio 
1 dalyje nustatytą tvarką;
(b) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 
2 straipsnio 1 dalyje, – pagal to 
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reglamento 13 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
(c) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, – pagal to 
reglamento 10 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
(d) kitiems produktams – laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Vynui taikomų išimčių mastas turėtų būti keičiamas siekiant užtikrinti, kad nebūtų taikoma 
prievolės pateikti visų vyno produktų, apibrėžtų ir reglamentuojamų pagal Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1601/1991, sudedamųjų dalių sąrašą ir maistinės vertės nuorodą. Vyno 
produktai apibrėžiami ir reglamentuojami pagal 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir 1991 m. birželio 10 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1601/91dėl aromatintų vynų ir kitų vyno produktų.

Pakeitimas 411
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1493/1999, alaus ir 
spiritinių gėrimų, apibrėžtų [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 

(e) vyno, kaip apibrėžta 2008 m. balandžio 
29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008, alaus ir spiritinių gėrimų, 
apibrėžtų [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
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įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia 19 straipsnio taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytos sudedamųjų 
dalių ženklinimo taisyklės. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, prireikus priimamos laikantis
šios tvarkos:
-(i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo, – laikantis to reglamento 
113 straipsnio 1 dalyje nurodytos valdymo 
procedūros;

-(ii) spiritiniams gėrimams, nurodytiems 
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 110/2008 
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos, –
laikantis to reglamento 25 straipsnio 
2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros;
-(iii) kitiems alkoholiniams gėrimams –
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Techninės procedūros visose su vyno ženklinimu susijusiose srityse turi būti vertinamos 
atsižvelgiant į konkrečias taisykles, pvz., bendro rinkos organizavimo taisykles.
Atsižvelgiant į tai, kad bendro rinkos organizavimo taisyklės, apimančios visus vyno 
pateikimo ir ženklinimo būdus, yra labai išsamios, paliekama pasirinkimo teisė nustatyti 
atitinkamos vietos taisykles, remiantis konkrečiomis komitologijos taisyklėmis, nustatytomis 
pagal bendro vyno rinkos organizavimo taisykles.
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Pakeitimas 412
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudedamųjų dalių sąraše nereikalaujama 
nurodyti šių maisto produkto elementų:

Sudedamųjų dalių sąraše nereikalaujama 
nurodyti šių maisto produkto elementų, 
išskyrus tuos atvejus, kai elementai 
įtraukti į III priedą:

Or. en

Pakeitimas 413
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudedamųjų dalių sąraše nereikalaujama 
nurodyti šių maisto produkto elementų:

Maisto produktų sudedamosiomis dalimis 
nereikia laikyti:

(a) sudedamosios dalies elementų, kurie 
per gamybos procesą laikinai atskiriami, o 
vėliau vėl sudedami neviršijant ankstesnio 
kiekio;

(a) sudedamosios dalies elementų, kurie 
per gamybos procesą laikinai atskiriami, o 
vėliau vėl sudedami neviršijant ankstesnio 
kiekio;

(b) maisto priedų ir fermentų: (b) maisto priedų ir fermentų:
(i) kurių maisto produkte yra todėl, kad jų 
yra viename ar keliose šio maisto produkto 
sudedamosiose dalyse, jei galutiniame 
produkte jie nevykdo jokios technologinės 
funkcijos, arba

(i) kurių maisto produkte yra todėl, kad jų 
yra viename ar keliose šio maisto produkto 
sudedamosiose dalyse, jei galutiniame 
produkte jie nevykdo jokios technologinės 
funkcijos, arba

(ii) naudojamų kaip pagalbinės perdirbimo 
medžiagos;

(ii) naudojamų kaip pagalbinės perdirbimo 
medžiagos;

(c) medžiagų, naudojamų tik tokiais 
kiekiais, kurių reikia, kad jos atliktų 
tirpiklių arba maisto priedų ar kvapiųjų 
medžiagų terpės funkcijas;

(c) medžiagų, naudojamų tik tokiais 
kiekiais, kurių reikia, kad jos atliktų 
mikrokultūrų, maisto priedų, kvapiųjų 
medžiagų, fermentų ar kitų medžiagų 
tirpiklių arba terpės fiziologines arba 
technologines funkcijas;

(d) medžiagų, kurios nėra maisto priedai, (d) medžiagų, kurios nėra maisto priedai, 
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tačiau naudojamų taip pat ir tokiais pat 
tikslais kaip pagalbinės perdirbimo 
medžiagos ir lieka gatavame produkte, nors 
ir pakitusiu pavidalu;

tačiau naudojamų taip pat ir tokiais pat 
tikslais kaip pagalbinės perdirbimo 
medžiagos ir lieka gatavame produkte, nors 
ir pakitusiu pavidalu;

(e) vandens: (e) vandens:
(i) kai gamybos procese vanduo 
naudojamas tik koncentruotai arba 
dehidruotai sudedamajai daliai atgaminti, 
arba

(i) kai gamybos procese vanduo 
naudojamas tik koncentruotai arba 
dehidruotai sudedamajai daliai atgaminti, 
arba

(ii) jei tai skysta terpė, kuri paprastai nėra 
vartojama.

(ii) jei tai skysta terpė, kuri paprastai nėra 
vartojama.

Or. de

Pagrindimas

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Pakeitimas 414
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Atsižvelgiant į II priede numatytas 
išimtis visos šiame priede išvardytos 
sudedamosios dalys arba medžiagos, 
kilusios iš šiame priede išvardytų 
sudedamųjų dalių, nurodomos etiketėje, 
kartu pateikiant aiškią nuorodą į 
sudedamosios dalies pavadinimą.

(1) Atsižvelgiant į II priede numatytas 
išimtis visos šiame priede išvardytos 
sudedamosios dalys arba medžiagos, 
kilusios iš šiame priede išvardytų 
sudedamųjų dalių, nurodomos sudedamųjų 
dalių sąraše taip, kad būtų iš karto aišku, 
ar jos gali sukelti alergiją arba būti 
netoleruojamos.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad sudedamųjų dalių pavadinimai turi būti nurodyti taip, kad 
alergiškiems asmenims būtų aišku, ar jos gali sukelti alergiją.

Pakeitimas 415
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Atsižvelgiant į II priede numatytas 
išimtis visos šiame priede išvardytos 
sudedamosios dalys arba medžiagos, 
kilusios iš šiame priede išvardytų 
sudedamųjų dalių, nurodomos etiketėje, 
kartu pateikiant aiškią nuorodą į 
sudedamosios dalies pavadinimą.

(1) Atsižvelgiant į II priede numatytas 
išimtis visos šiame priede išvardytos 
sudedamosios dalys arba medžiagos, 
kilusios iš šiame priede išvardytų 
sudedamųjų dalių, nurodomos sudedamųjų 
dalių sąraše taip, kad vartotojams, kurie 
gali nusipirkti produktą, būtų iš karto 
aišku, ar jos gali sukelti alergiją arba būti 
netoleruojamos.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad sudedamųjų dalių pavadinimai turi būti nurodyti taip, kad 
alergiškiems asmenims būtų aišku, ar jos gali sukelti alergiją. 

Pakeitimas 416
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsižvelgiant į II priede numatytas 
išimtis visos šiame priede išvardytos 
sudedamosios dalys arba medžiagos, 
kilusios iš šiame priede išvardytų 
sudedamųjų dalių, nurodomos etiketėje, 
kartu pateikiant aiškią nuorodą į 

1. Atsižvelgiant į II priede numatytas 
išimtis visos šiame priede išvardytos 
sudedamosios dalys arba medžiagos, 
kilusios iš šiame priede išvardytų 
sudedamųjų dalių, nurodomos etiketėje, 
kartu pateikiant aiškią nuorodą į 
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sudedamosios dalies pavadinimą. sudedamosios dalies arba alergiją 
sukeliančios ar netoleruojamos medžiagos
pavadinimą.

Or. en

Pagrindimas

Aiškesnis ir veiksmingesnis alergiją sukeliančios ar netoleruojamos medžiagos, o ne šios 
medžiagos turinčios sudedamosios dalies, ženklinimas.

Pakeitimas 417
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei reikia, galima priimti išsamias 
1 dalyje išvardytų nuorodų pateikimo 
taisykles:
-(a) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje, –
laikantis to reglamento 113 straipsnio 
1 dalyje nurodytos valdymo procedūros;
-(b) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 
2 straipsnio 1 dalyje, – pagal to 
reglamento 13 straipsnyje nurodytą 
valdymo procedūrą;
-(c) produktams, nurodytiems 2008 m. 
sausio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 110/2008 
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos, –
laikantis to reglamento 25 straipsnio 
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2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros;
-(d) kitiems alkoholiniams gėrimams –
laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros.

Or. fr

Pagrindimas

Techninės procedūros visose su vyno ženklinimu susijusiose srityse turi būti vertinamos 
atsižvelgiant į konkrečias taisykles, pvz., bendro rinkos organizavimo taisykles.

Atsižvelgiant į tai, kad bendro rinkos organizavimo taisyklės, apimančios visus vyno 
pateikimo ir ženklinimo būdus, yra labai išsamios, paliekama pasirinkimo teisė nustatyti 
atitinkamos vietos taisykles, remiantis konkrečiomis komitologijos taisyklėmis, nustatytomis 
pagal bendro vyno rinkos organizavimo taisykles.

Pakeitimas 418
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal III priedą alkoholinių gėrimų 
etiketėje pateikiamas perspėjimas 
nėščioms moterims.*

Or. en

Pakeitimas 419
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atskiros sudedamosios dalies arba 
tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių, 
naudotų maisto produktui gaminti ar ruošti,

1. Atskiros sudedamosios dalies arba tam 
tikros kategorijos sudedamųjų dalių, 
naudotų maisto produktui gaminti ar ruošti, 
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kiekis nurodomas, kai: kiekis nurodomas remiantis šio straipsnio 
nuostatomis.
2. Šio straipsnio 1 dalyje minėta nuoroda 
privaloma tada, kai:

(a) sudedamoji dalis arba jų kategorija 
nurodyta maisto produkto pavadinime arba 
paprastai vartotojui asocijuojasi su šiuo 
maisto produktu; arba

(a) sudedamoji dalis arba jų kategorija 
nurodyta parduodamo maisto produkto 
pavadinime arba paprastai vartotojui 
asocijuojasi su šiuo maisto produktu; arba

(b) sudedamoji dalis arba atitinkamų 
sudedamųjų dalių kategorija ženklinant 
apibūdinama žodžiais, piešiniais ar 
grafiniais ženklais; arba

(b) sudedamoji dalis arba atitinkamų 
sudedamųjų dalių kategorija ženklinant 
apibūdinama žodžiais, piešiniais ar 
grafiniais ženklais; arba

(c) sudedamoji dalis arba atitinkamų 
sudedamųjų dalių kategorija labiausiai 
atspindi maisto produkto savybes ir leidžia 
atskirti jį nuo kitų produktų, su kuriais jis gali 
būti supainiotas dėl jo pavadinimo ar 
išvaizdos.

(c) sudedamoji dalis arba atitinkamų 
sudedamųjų dalių kategorija labiausiai 
atspindi maisto produkto savybes ir leidžia 
atskirti jį nuo kitų produktų, su kuriais jis 
gali būti supainiotas dėl jo pavadinimo ar 
išvaizdos; arba

2. Komisija gali iš dalies keisti 1 dalį, 
papildydama jį kitais atvejais. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

(d) 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatytais atvejais.

3. Techninės 1 dalies taikymo taisyklės, 
įskaitant konkrečius atvejus, kai tam tikrų 
sudedamųjų dalių kiekio nurodyti 
nebūtina, nustatytos VII priede.

3. 2 dalis netaikoma:

(a) sudedamajai daliai arba tam tikros 
kategorijos sudedamosioms dalims:
kurių nusausintų grynasis svoris 
nurodomas remiantis 8 straipsnio 4 dalies 
nuostatomis, arba
kurių kiekius, remiantis Bendrijos 
nuostatomis, jau dabar reikalaujama 
nurodyti ženklinant, arba
kurių maži kiekiai naudojami kaip 
kvapiosios medžiagos, arba
kurios, nors ir nurodytos parduodamo 
produkto pavadinime, negali nulemti 
šalies, kurioje produktas parduodamas, 
vartotojo pasirinkimo, nes kiekio skirtumai 
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nėra esminis kriterijus, leidžiantis spręsti 
apie maisto produkto savybes arba atskirti 
jį nuo kitų panašių maisto produktų. Kilus 
abejonių, 49 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka sprendžiama, ar laikomasi šioje 
įtraukoje nurodytų sąlygų;
(b) kai pagal konkrečias Bendrijos 
nuostatas sudedamosios dalies arba 
sudedamosios dalies kategorijos kiekis 
tiksliai nustatytas, bet nenumatyta jo 
nurodyti ženklinant;
(c) 6 straipsnio 5 dalies ketvirtoje ir 
penktoje įtraukose numatytais atvejais;
(d) 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka 
nustatytais atvejais.
4. Nurodytas kiekis, išreikštas procentiniu 
dydžiu, atitinka sudedamosios dalies arba 
sudedamųjų dalių kiekį jos (jų) 
panaudojimo metu. Tačiau Bendrijos 
nuostatose gali būti numatytos tam 
tikriems maisto produktams taikytinos 
leidžiančios nukrypti nuostatos. Tokios 
nuostatos priimamos 49 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka.
5. Šio straipsnio 1 dalyje minėta nuoroda, 
susijusi su atitinkama sudedamąja dalimi 
arba tam tikros kategorijos sudedamosiomis 
dalimis, pateikiama parduodamo maisto 
produkto pavadinime, šalia pavadinimo 
arba sudedamųjų dalių sąraše.
6. Šis straipsnis neprieštarauja Bendrijos 
maisto produktų maistingumo ženklinimo  
taisyklėms.

Or. en

Pagrindimas

Atskirti teisės nuostatas čia ir toliau siūlomu būdu nepagrįsta. Priedo nuostatos yra esminės 
teisės nuostatos dalys, o ne vien į priedą perkeltinos techninės smulkmenos. Siekiant, be kita 
ko, teksto nuoseklumo ir tinkamumo, tik tikros techninės smulkmenos turėtų būti perkeltos į 
priedą. Ta pati pastaba ir pagrindimas taikytini 18 ir 25 straipsniams.
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Pakeitimas 420
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto produkto grynasis kiekis 
nurodomas litrais, centilitrais, mililitrais, 
kilogramais arba gramais, kaip tinkama:

1. Maisto produkto grynasis kiekis 
nurodomas litrais, centilitrais, mililitrais, 
kilogramais, gramais arba, kaip apibrėžta 
nacionaliniuose teisės aktuose, kaip 
tinkama:

(a) skysti produktai – skysčių matavimo 
vienetais;
(b) kiti produktai – masės (svorio) 
vienetais.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad skysti produktai turi būti parduodami matuojant mililitrais ir pan., o kieti maisto 
produktai – masės vienetais, per daug riboja. Yra labai daug pavyzdžių, kai skysti maisto 
produktai parduodami pagal svorį (medus, jogurtai), o kieti maisto produktai – pagal tūrį.

Pakeitimas 421
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Maisto produkto grynasis kiekis 
nurodomas litrais, centilitrais, mililitrais, 
kilogramais arba gramais, kaip tinkama:

(1) Maisto produkto grynasis kiekis 
nurodomas litrais, centilitrais, mililitrais, 
kilogramais arba gramais, kaip tinkama:

(a) skysti produktai – skysčių matavimo 
vienetais;

(a) skysti produktai – skysčių matavimo 
vienetais, kaip numatyta 1985 m. birželio 
27 d. Tarybos direktyvoje 85/339/EEB dėl 
žmonėms vartoti skirtų skysčių taros;

(b) kiti produktai – masės (svorio) 
vienetais.

(b) kiti produktai – masės (svorio) 
vienetais.
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Or. de

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 
2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais.

1 dalis turėtų būti konkretesnė, nes praktikoje kai kurių maisto produktų (pvz., kečupo, 
padažų, majonezo, valgomųjų ledų ar prieskonių) atveju nėra teisinio aiškumo dėl kietų ir 
skystų produktų atskyrimo.

Pakeitimas 422
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Kai pagal Bendrijos nuostatas, o jei jų 
nėra – nacionalines nuostatas, 
reikalaujama nurodyti tam tikros rūšies 
kiekį (pvz., vardinį, mažiausią, vidutinį), 
šioje direktyvoje šis kiekis laikomas 
grynuoju kiekiu.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad skysti produktai turi būti parduodami matuojant mililitrais ir pan., o kieti maisto 
produktai – masės vienetais, per daug riboja. Yra labai daug pavyzdžių, kai skysti maisto 
produktai parduodami pagal svorį (medus, jogurtai), o kieti maisto produktai – pagal tūrį.

Pakeitimas 423
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto produktų, kurie mikrobiologiniu 1. Minimalus maisto produkto tinkamumo 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 84/175 AM\762307LT.doc

LT

atžvilgiu yra greitai gendantys ir dėl to per 
trumpą laiką gali tapti kenksmingi žmonių 
sveikatai, minimalus tinkamumo vartoti 
terminas keičiamas „Tinka vartoti iki...“ 
(data). 

vartoti laikas trunka tol, kol tinkamai 
laikomas produktas išlaiko savo specifines 
savybes. Šis laikas nurodomas pagal šio 
straipsnio 2–5 dalis.

2. Tinkama data nurodoma pagal 
IX priedą.

2. Prieš datą rašomi šie žodžiai:

- „Geriausias iki …“, kai datoje 
nurodoma diena,
- „Geriausias iki … (data)“ – kitais 
atvejais;

3. IX priedo 1 punkto c papunktyje 
nurodytas minimalios tinkamumo vartoti 
datos pateikimo būdas gali būti nurodytas 
49 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Šalia 2 dalyje nurodytų žodžių rašoma:

- data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
vietoje ji yra.
Prireikus po šios informacijos aprašomos 
laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis 
tada, kai produktą reikia laikyti nustatytą 
laiką.
4. Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai.
Tačiau jei tai maisto produktai, kurie:
- negali būti laikomi ilgiau kaip tris 
mėnesius, pakanka nurodyti dieną ir 
mėnesį,
- gali būti laikomi ilgiau kaip tris, bet ne 
ilgiau kaip 18 mėnesių, pakanka nurodyti 
mėnesį ir metus,
- gali būti laikomi ilgiau kaip 18 mėnesių, 
pakanka nurodyti metus.
Datos nurodymo būdas gali būti 
nustatomas 20 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.
5. Pagal Bendrijos nuostatas, kuriose 
nustatomi kiti datos nurodymo būdai, 
nereikalaujama nurodyti šių produktų 
tinkamumo vartoti termino:
- neluptų, nesmulkintų arba panašiai 
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neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, 
įskaitant bulves; ši leidžianti nukrypti 
nuostata netaikoma daigintoms sėkloms ir 
kitiems panašiems produktams, pvz., 
ankštinių augalų daigams,
- vynų, likerinių, putojančių, aromatintų 
vynų ir panašių produktų, pagamintų iš 
vaisių, išskyrus vynuoges, taip pat obuolių 
ir kriaušių sidro, midaus (visi paminėti 
gėrimai gali būti aromatinti arba ne) bei 
gėrimų, kurių klasifikaciniai KN kodai 
yra 2206 00 91, 2206 00 93 ir 2206 00 99 
ir kurie pagaminti iš vynuogių arba 
vynuogių misos,
- gėrimų, turinčių 10 proc. tūrio arba 
daugiau alkoholio,
- gaiviųjų gėrimų, vaisių sulčių, vaisių 
nektarų ir alkoholinių gėrimų, išpilstytų į 
atskirą daugiau kaip penkių litrų talpos 
tarą ir skirtų viešojo maitinimo įstaigoms,
- kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
paprastai suvartojami per 24 valandas 
nuo pagaminimo,
- acto,
- valgomosios druskos,
- kieto cukraus,
- konditerijos gaminių, pagamintų beveik 
vien iš aromatinto ir (arba) dažyto 
cukraus,
- kramtomosios gumos ir panašių 
kramtomųjų produktų,
atskirų valgomųjų ledų porcijų.
(2) „Tinka vartoti iki (data)“ terminas 
nurodomas taip:
(a) prieš terminą įrašomi žodžiai „Tinka 
vartoti iki...“;
(b) šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
1. data arba
2. nuoroda į tai, kurioje ženklinimo 
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etiketės vietoje ji yra.
Po šios informacijos aprašomos laikymo 
sąlygos, kurių būtina laikytis.
(c) Data rašoma nekoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą turėtų būti reglamentuojama minimalios tinkamumo vartoti trukmės ir 
galutinio suvartojimo termino pateikimas suprantamu būdu vienoje vietoje. Priedo nuostatos 
yra esminės teisės nuostatos dalys, o ne vien techninės smulkmenos. 
Obuolių ir kriaušių sidrui bei midui (aromatintiems arba ne) turi būti taikomos tokios pat 
sąlygos kaip kitiems nurodytiems alkoholiniams gėrimams, tačiau jie neįtraukti į dabartinę 
sąrašo formuluotę.

Pakeitimas 424
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalus tinkamumo vartoti terminas ir 
„Tinka vartoti iki...“ (data)

Datos ženklinimas („Geriausias iki...“ ir 
„Tinka vartoti iki…“ (data))

Or. en

Pagrindimas

Datos žymėjimas labai sudėtingas klausimas sprendžiant, kokius atitinkamų maisto produktų 
galiojimo terminus reikia nurodyti. Siūlomu pakeitimu siekiama supaprastinti pasiūlymą ir 
tokiu būdu padėti maisto verslo įmonėms teisingai nurodyti atitinkamą datą.
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Pakeitimas 425
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto produktų, kurie mikrobiologiniu 
atžvilgiu yra greitai gendantys ir dėl to per 
trumpą laiką gali tapti kenksmingi 
žmonių sveikatai, minimalus tinkamumo 
vartoti terminas keičiamas „Tinka vartoti 
iki...“ (data).

1. Data žymima taip: „Geriausias iki..." 
(data) arba „Tinka vartoti iki...“ (data) ir 
nurodoma pagal IX priedą.

Or. en

Pagrindimas

Datos žymėjimas labai sudėtingas klausimas sprendžiant, kokius atitinkamų maisto produktų 
galiojimo terminus reikia nurodyti. Siūlomu pakeitimu siekiama supaprastinti pasiūlymą ir 
tokiu būdu padėti maisto verslo įmonėms teisingai nurodyti atitinkamą datą.

Pakeitimas 426
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
Article 25 – paragraph 1

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto produktų, kurie mikrobiologiniu 
atžvilgiu yra greitai gendantys ir dėl to per 
trumpą laiką gali tapti kenksmingi žmonių 
sveikatai, minimalus tinkamumo vartoti 
terminas keičiamas „Tinka vartoti iki...“ 
(data). 

1. Maisto produktų, kurie mikrobiologiniu 
atžvilgiu yra greitai gendantys ir dėl to per 
trumpą laiką gali tapti kenksmingi žmonių 
sveikatai, minimalus tinkamumo vartoti 
terminas keičiamas „Tinka vartoti iki...“ 
(data), o mėsos ir paukštienos produktų –
paskerdimo data.

Or. en
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Pakeitimas 427
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25 straipsnis 25 straipsnis
Minimalus tinkamumo vartoti terminas ir 

„Tinka vartoti iki...“ (data)
Minimalus tinkamumo vartoti terminas ir 

„Tinka vartoti iki...“ (data)

1. Maisto produktų, kurie mikrobiologiniu 
atžvilgiu yra greitai gendantys ir dėl to per 
trumpą laiką gali tapti kenksmingi 
žmonių sveikatai, minimalus tinkamumo 
vartoti terminas keičiamas „Tinka vartoti 
iki...“ (data).

1. Minimalus maisto produkto tinkamumo 
vartoti laikas trunka tol, kol tinkamai 
laikomas produktas išlaiko savo 
specialiąsias savybes. Šis laikas 
nurodomas pagal šio straipsnio 2–5 dalis.

2. Tinkama data nurodoma pagal 
IX priedą.

2. Prieš datą rašomi šie žodžiai:

- „Geriausias iki …“, kai datoje 
nurodoma diena,
- „Geriausias iki … (data)“ – kitais 
atvejais;

3. IX priedo 1 punkto c papunktyje 
nurodytas minimalios tinkamumo vartoti 
datos pateikimo būdas gali būti nurodytas 
49 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3. Šalia 2 dalyje nurodytų žodžių rašoma:

data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
vietoje ji yra.
Prireikus po šios informacijos aprašomos 
laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis 
tada, kai produktą reikia laikyti nustatytą 
laiką.
4. Data rašoma nekoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai.
Tačiau jei tai maisto produktai, kurie:
- negali būti laikomi ilgiau kaip tris 
mėnesius, pakanka nurodyti dieną ir 
mėnesį,
- gali būti laikomi ilgiau kaip tris, bet ne 
ilgiau kaip 18 mėnesių, pakanka nurodyti 
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mėnesį ir metus,
- gali būti laikomi ilgiau kaip 18 mėnesių, 
pakanka nurodyti metus.
Datos nurodymo būdas gali būti 
nustatomas 20 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.
5. Pagal Bendrijos nuostatas, kuriose 
nustatomi kiti datos nurodymo būdai, 
nereikalaujama nurodyti šių produktų 
tinkamumo vartoti termino:
- neluptų, nesmulkintų arba panašiai 
neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, 
įskaitant bulves; ši leidžianti nukrypti 
nuostata netaikoma daigintoms sėkloms ir 
kitiems panašiems produktams, pvz., 
ankštinių augalų daigams,
- vynų, likerinių, putojančių, aromatintų 
vynų ir panašių produktų, pagamintų iš 
vaisių, išskyrus vynuoges, taip pat obuolių 
ir kriaušių sidro, midaus (visi paminėti 
gėrimai gali būti aromatinti arba ne) bei 
gėrimų, kurių klasifikaciniai KN kodai 
yra 2206 00 91, 2206 00 93 ir 2206 00 99 
ir kurie pagaminti iš vynuogių arba 
vynuogių misos,
- gėrimų, turinčių 10 proc. tūrio arba 
daugiau alkoholio,
- gaiviųjų gėrimų, vaisių sulčių, vaisių 
nektarų ir alkoholinių gėrimų, išpilstytų į 
atskirą daugiau kaip penkių litrų talpos 
tarą ir skirtų viešojo maitinimo įstaigoms,
- kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
paprastai suvartojami per 24 valandas 
nuo pagaminimo,
- acto,
- valgomosios druskos,
- kieto cukraus,
- konditerijos gaminių, pagamintų beveik 
vien iš aromatinto ir (arba) dažyto 
cukraus,
- kramtomosios gumos ir panašių 
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kramtomųjų produktų, atskirų valgomųjų 
ledų porcijų.
(2) „Tinka vartoti iki (data)“ terminas 
nurodomas taip:
(a) prieš terminą įrašomi žodžiai „Tinka 
vartoti iki ...“;
(b) šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
data arba
nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
vietoje ji yra.
Po šios informacijos aprašomos laikymo 
sąlygos, kurių būtina laikytis.
(c) Data rašoma nekoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

Or. en

Pagrindimas

Pagal šią nuostatą turėtų būti reglamentuojama minimalios tinkamumo vartoti trukmės ir 
galutinio suvartojimo termino pateikimas suprantamu būdu vienoje vietoje.

Pakeitimas 428
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Tinkama data nurodoma pagal 
IX priedą.

(2) Tinkama data nurodoma taip:

A. MINIMALUS TINKAMUMO 
VARTOTI TERMINAS:
(a) prieš datą rašomi šie žodžiai:
- „Geriausias iki …“, kai datoje 
nurodoma diena,
- „Geriausias iki … (data)“ – kitais 
atvejais;
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(b) šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
- data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
vietoje ji yra.
Prireikus po šios informacijos aprašomos 
laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis 
tada, kai produktą reikia laikyti nustatytą 
laiką.
(c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai.
Tačiau jei tai yra maisto produktai, kurie:
- negali būti laikomi ilgiau kaip tris 
mėnesius, reikia nurodyti dieną ir mėnesį;
- gali būti laikomi ilgiau kaip tris, bet ne 
ilgiau kaip 18 mėnesių, reikia nurodyti 
mėnesį ir metus;
- gali būti laikomi ilgiau kaip 18 mėnesių, 
pakanka nurodyti metus.
(d) pagal Bendrijos nuostatas, kuriomis 
nustatomi kiti datos nurodymo būdai, 
nereikalaujama nurodyti šių produktų 
tinkamumo vartoti termino:
- neluptų, nesmulkintų arba panašiai 
neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, 
įskaitant bulves; ši leidžianti nukrypti 
nuostata netaikoma daigintoms sėkloms ir 
kitiems panašiems produktams, pvz., 
ankštinių augalų daigams,
- vynų, likerinių, putojančių, aromatinttų 
vynų ir panašių produktų, pagamintų iš 
vaisių, išskyrus vynuoges, bei gėrimų, 
kurių klasifikaciniai KN kodai yra 
22060091, 22060093 ir 22060099 ir kurie 
pagaminti iš vynuogių arba vynuogių 
misos,
- gėrimų, kuriuose alkoholis sudaro 
10 proc. tūrio arba daugiau,
- gaiviųjų gėrimų, vaisių sulčių, vaisių 
nektarų ir alkoholinių gėrimų, kuriuose 
alkoholis sudaro daugiau nei 1,2 proc. 
tūrio, išpilstytų į atskirą daugiau kaip 
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penkių litrų talpos tarą ir skirtų viešojo 
maitinimo įstaigoms,
- kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
paprastai suvartojami per 24 valandas 
nuo pagaminimo,
- acto,
- valgomosios druskos,
- kieto cukraus,
- konditerijos gaminių, pagamintų beveik 
vien iš aromatinto ir (arba) dažyto 
cukraus,
- kramtomosios gumos ir panašių 
kramtomųjų produktų,
- atskirų valgomųjų ledų porcijų.
B. SUVARTOJIMO DATA:
(a) prieš datą įrašomi žodžiai „Tinka 
vartoti iki ...“;
(b) šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
- data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
vietoje ji yra.
Po šios informacijos aprašomos laikymo 
sąlygos, kurių būtina laikytis.
(c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.
(d) Išsamios produktų tinkamumo vartoti 
termino nurodymo taisyklės pagal šios 
dalies A skirsnio c dalį gali būti priimtos 
laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros. 
C. PAGAMINIMO DATA:
(a) prieš datą įrašomi žodžiai „Pagaminta 
...“ (data);
(b) šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
- data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
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vietoje ji yra.
(c) Data rašoma nekoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, IX priedas įtraukiamas į tekstą ir papildomas pagaminimo datos sąvoka, 
analogiška 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktams (naujiems).

Pakeitimas 429
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal 
IX priedą.

2. Tinkama data nurodoma taip:

A. MINIMALUS TINKAMUMO 
VARTOTI TERMINAS:

(a) prieš datą rašomi šie žodžiai:
- „Geriausias iki …“, kai datoje 
nurodoma diena,
- „Geriausias iki … (data)“ – kitais 
atvejais;
(b) šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
- data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo 
etiketės vietoje ji yra.
Prireikus po šios informacijos aprašomos 
laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis 
tada, kai produktą reikia laikyti nustatytą 
laiką.
(c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai ta pačia 
kalba kaip etiketėje.
(d) Pagal Bendrijos nuostatas, kuriose 
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nustatomi kiti datos nurodymo būdai, 
nereikalaujama nurodyti šių produktų 
tinkamumo vartoti termino:
- neluptų, nesmulkintų arba panašiai 
neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, 
įskaitant bulves; ši leidžianti nukrypti 
nuostata netaikoma daigintoms sėkloms ir 
kitiems panašiems produktams, pvz., 
ankštinių augalų daigams,
- vynų, putojančių, aromatintų vynų ir 
panašių produktų, pagamintų iš vaisių, 
išskyrus vynuoges, bei gėrimų, kurių 
klasifikaciniai KN kodai yra 2206 00 91, 
2206 00 93 ir 2206 00 99 ir kurie 
pagaminti iš vynuogių arba vynuogių 
misos,
- gėrimų, kuriuose alkoholis sudaro 
10 proc. tūrio arba daugiau,
- gaiviųjų gėrimų, vaisių sulčių, vaisių 
nektarų ir alkoholinių gėrimų, kuriuose 
alkoholis sudaro ne mažiau nei 1,2 proc. 
tūrio, išpilstytų į atskirą daugiau kaip 
penkių litrų talpos tarą ir skirtų viešojo 
maitinimo įstaigoms,
- kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
paprastai suvartojami per 24 valandas 
nuo pagaminimo datos,
- acto,
- valgomosios druskos,
- kieto cukraus,
- konditerijos gaminių, pagamintų beveik 
vien iš kvapiųjų medžiagų ir (arba) dažyto 
cukraus,
- kramtomosios gumos ir panašių 
kramtomųjų produktų,
- atskirų valgomųjų ledų porcijų.
B. SUVARTOJIMO DATA:
(a) prieš datą įrašomi žodžiai „Tinka 
vartoti iki ...“;
(b) šalia a punkte nurodytų žodžių
rašoma:
- data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo 
etiketės vietoje ji yra.
Po šios informacijos aprašomos laikymo 
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sąlygos, kurių būtina laikytis.
(c) Data rašoma nekoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai ta pačia 
kalba kaip etiketėje.
(d) IX priedo 1 punkto c papunktyje 
nurodytas minimalios tinkamumo vartoti 
datos pateikimo būdas gali būti nurodytas 
49 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.
C. PAGAMINIMO DATA:
(a) prieš datą įrašomi žodžiai „Pagaminta 
... (data)“;
(b) šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
- data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
vietoje ji yra.
(c) Data rašoma nekoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai ta pačia 
kalba kaip etiketėje.

Or. hu

Pagrindimas

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 96/175 AM\762307LT.doc

LT

Pakeitimas 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal IX 
priedą. 

2. Atitinkama data nurodoma pagal 
IX priedą. Ji negali būti paslėpta, ir turi 
būti nurodoma taip, kad būtų aiškiai 
matoma.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu minimalus tinkamumo vartoti terminas dažnai būna paslėptas arba jį sunku rasti.

Pakeitimas 431
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal 
IX priedą.

2. Maisto produktų, kurie, netinkamai 
laikomi, per trumpą laiką gali tapti 
kenksmingi žmonių sveikatai, kadangi 
dauginasi patogeniniai mikroorganizmai, 
terminas nurodomas taip: „Tinka vartoti 
iki“ (data).

Or. en

Pagrindimas

Datos žymėjimas labai sudėtingas klausimas sprendžiant, kokius atitinkamų maisto produktų 
galiojimo terminus reikia nurodyti. Siūlomu pakeitimu siekiama supaprastinti pasiūlymą ir 
tokiu būdu padėti maisto verslo įmonėms teisingai nurodyti atitinkamą datą.
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Pakeitimas 432
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. „Geriausias iki ...“ (data) – terminas, 
iki kurio tinkamai laikomas produktas 
išlaiko savo specialiąsias savybes.

Or. en

Pagrindimas

Datos žymėjimas labai sudėtingas klausimas sprendžiant, kokius atitinkamų maisto produktų 
galiojimo terminus reikia nurodyti. Siūlomu pakeitimu siekiama supaprastinti pasiūlymą ir 
tokiu būdu padėti maisto verslo įmonėms teisingai nurodyti atitinkamą datą.

Pakeitimas 433
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

25a straipsnis
Kilmė ir kilmės vieta

1. Kilmė arba kilmės vieta nurodoma 
laikantis 9 straipsnio 1 dalies 1 punkto 
nuostatų:
(i) jei mėsa yra pagrindinė maisto 
produkto sudedamoji dalis, o mėsos 
kilmės šalis ar šalys arba kilmės vieta 
nėra ta pati kaip maisto produkto, taip pat 
nurodoma tos (-ų) mėsos sudedamosios (-
ųjų) dalies (-ių) kilmės šalis ar šalys arba 
kilmės vieta,
jei mėsa gaunama iš dviejų ar daugiau 
šalių ar kilmės vietų, gali būti pateiktas tų 
šalių ar kilmės vietų sąrašas,
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(ii) šviežios mėsos, išskyrus paukštieną iš 
trečiųjų šalių, jautieną ir veršieną, atveju 
viena kilmės šalis ar kilmės vieta 
nurodoma tik jei gyvūnai buvo atsivesti ir 
auginami toje pačioje šalyje ar vietoje. 
Kitais atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas atsivedimo ir auginimo vietas.

2. Komisija nustato su 1 dalies taikymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu..
3. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
konkrečiuose Bendrijos teisės aktuose 
nustatytų ženklinimo reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme daugiausia dėmesio reikėtų skirti tų kategorijų maisto produktams, kurie ypač 
svarbūs vartotojams, o ne visoms sudedamosioms dalims. Vartotojams gyvūno atsivedimo 
(auginimo) vieta svarbesnė negu skerdimo vieta. Papildomų problemų kelia ir skerdyklų 
išdėstymas, kadangi dėl šios priežasties sumažėtų vietos produktų gamyba.

Pakeitimas 434
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Maisto produkto vartojimo instrukcijos 
pateikiamos taip, kad maisto produktą būtų 
galima tinkamai vartoti.

(1) Maisto produkto vartojimo instrukcijos 
pateikiamos taip, kad maisto produktą būtų 
galima tinkamai vartoti. Jei reikia, 
pateikiamos šaldymo ir laikymo sąlygos ir 
nurodomas terminas, per kurį produktą 
reikia suvartoti, jei atidaroma pakuotė.

Or. de
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Pakeitimas 435
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei reikia, taip pat pateikiamos 
vartojimo sąlygos, susijusios su reikiama 
laikymo temperatūra, ir nurodoma, kaip 
elgtis atidarius maisto produkto pakuotę.

Or. en

Pakeitimas 436
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei reikia, taip pat pateikiamos 
vartojimo sąlygos, susijusios su reikiama 
laikymo temperatūra, ir nurodoma, kaip 
elgtis atidarius maisto produkto pakuotę.

Or. en

Pakeitimas 437
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei reikia, taip pat pateikiamos 
vartojimo sąlygos, susijusios su reikiama 
laikymo temperatūra, ir nurodoma, kaip 
elgtis atidarius maisto produkto pakuotę.

Or. en
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Pagrindimas

Pavyzdžiui, tinkamos laikymo temperatūros išlaikymas ir (arba) ypatingas elgesys su maisto 
produktu atidarius pakuotę gali turėti įtakos produkto saugumui ir (arba) kokybei.

Pakeitimas 438
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Visas gryno alkoholio kiekis gramais 
100 ml arba vienete taip turėtų būti 
nurodytas etiketėje.

Or. en

Pagrindimas

Vien tik šios informacijos nepakanka, kad vartotojai galėtų kontroliuoti, kiek alkoholio 
suvartoja. Siekiant, kad žmonėms būtų paprasčiau sužinoti suvartoto alkoholio kiekį ir laikytis 
sveikatos patarimų klausimu, koks suvartojamo alkoholio kiekis nekelia didelio pavojaus 
sveikatai, etiketėje reikėtų nurodyti visą gryno alkoholio kiekį gramais 100 ml arba vienete.

Pakeitimas 439
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
27 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Etiketėje taip pat nurodomas visas 
gryno alkoholio kiekis gramais 100 ml 
arba porcijoje.

Or. fi
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Pakeitimas 440
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teiginyje apie maistingumą (toliau –
privalomas teiginys apie maistingumą) 
nurodoma ši informacija:

1. (a) Maistinės vertės nuorodos
pagrindiniame regėjimo lauke (toliau –
informacija apie maistinę vertę pakuotės 
priekinėje dalyje) nurodoma ši 
informacija:

a) energinė vertė; riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų ir 
druskos kiekiai. 

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

1. (b) Be maistinių medžiagų, nurodytų 
pakuotės priekinėje dalyje, privalomoje 
maistinės vertės nuorodoje pakuotės 
užpakalinėje dalyje (toliau – informacija 
apie maistinę vertę pakuotės užpakalinėje 
dalyje) nurodomi šių medžiagų kiekiai: 
(a) energinė vertė;
(b) baltymų;
(c) angliavandenių;
(e) skaidulinių medžiagų;
(h) trans-konfigūracijos riebalų rūgščių.

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
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laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime panaudojamas tyrimas, kurį atlikus paaiškėjo, kad vartotojai pageidauja, jog 
pakuotės priekinėje dalyje būtų pateikiama neišsami informacija apie maistinę vertę, todėl 
turi būti nurodomos tik 4 maistinės medžiagos, t. y. riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, druska 
ir cukrus. Tačiau jie pageidauja, kad maistinės vertės nuorodoje pakuotės užpakalinėje dalyje 
būtų nurodytos 9 maistinės medžiagos, kurios svarbios siekiant sveikai maitintis. Todėl
privalomąją maistinės vertės nuorodą turėtų sudaryti dvi dalys: neišsami pasirinkta 
informacija pakuotės priekinėje dalyje ir išsamesnė lentelė pakuotės užpakalinėje dalyje.

Pakeitimas 441
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 papunkčio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai. 

(b) riebalų, trans-konfigūracijos riebalų 
rūgščių, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai; 

Or. es

Pagrindimas

Vartotojai labai pageidavo, kad dalyje, kurioje pateikiama informacija vartotojams, būtų 
nurodyta, ar maisto produkto, kurį jie valgo, sudėtyje yra trans-konfigūracijos riebalų 
rūgščių. Pagal Komisijos pasiūlymą nurodyti šią maistinę medžiagą neprivaloma. Šiuo 
pakeitimu siekiama, kad trans-konfigūracijos riebalų rūgštys būtų nurodomos privalomoje 
maistinės vertės nuorodoje.
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Pakeitimas 442
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, angliavandenių, cukraus, 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
skaidulinių medžiagų ir natrio kiekiai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad būtų nurodomos maistinės medžiagos, kurios anksčiau buvo 
nurodomos ženklinant maistinę vertę. Visose rekomendacijose dėl maistinės vertės turėtų būti 
nurodomos pagrindinės maistinės medžiagos, kadangi vartotojai yra pripratę prie tokio 
nurodymo būdo ir jį supranta.

Pakeitimas 443
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Teiginyje apie maistingumą (toliau –
privalomas teiginys apie maistingumą) 
nurodoma ši informacija:

(1) Maistinės vertės nuorodoje (toliau –
privaloma maistinės vertės nuoroda) 
nurodoma ši informacija:

(a) energinė vertė; (a) energinė vertė ir
(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių,
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, angliavandenių ir riebalų
kiekiai.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama užtikrinti, kad būtų nurodomos maistinės medžiagos, kurios anksčiau buvo 
nurodomos ženklinant maistinę vertę. Visose rekomendacijose dėl maistinės vertės turėtų būti 
nurodomos pagrindinės maistinės medžiagos, kadangi vartotojai yra pripratę prie tokio 
nurodymo būdo ir jį supranta.
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Pakeitimas 444
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mitybiniame teiginyje (toliau –
privalomas mitybinis teiginys) nurodoma 
ši informacija:

1. Maistinės vertės nuorodoje (toliau –
privaloma maistinės vertės nuoroda) 
nurodoma ši informacija:

(a) energinė vertė; (a) energinė vertė;
(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių,
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, angliavandenių ir riebalų
kiekiai.

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, kuriomis 
siekiama iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas jį papildant, 
tvirtinamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 479/2008; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės. Prireikus tvirtinamos priemonės, 
kuriomis siekiama iš dalies pakeisti šio 
reglamento neesmines nuostatas jį 
papildant:

-(a) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo, – laikantis to reglamento 
113 straipsnio 1 dalyje nurodytos valdymo 
procedūros;
-(b) spiritiniams gėrimams, nurodytiems 
Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamente (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos, –
laikantis 25 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros;
-(c) kitiems alkoholiniams gėrimams –
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

The energy value, protein, carbohydrates and fat are included in the nutrient labelling for the 
present Group 1 (energy, protein, carbohydrate, fat) of the Directive on nutrition labelling 
(90/496/EEC).  This is a factual label, which shows the overall composition of a food and its 
energy content. The labelling proposed by the Commission is confused and would not provide 
relevant, comprehensible information for a consumer who is not an expert in nutrition. 
Moreover, the procedures relating to wine must be dealt with in specific regulations.

Pakeitimas 445
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (su konkrečia cukrų 
nuoroda) ir druskos kiekiai.

(b) cukrų, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių 
ir natrio arba druskos kiekiai.

Or. en

Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad energinė vertė, cukrus, riebalai ir natris 
(druska) – visų žmonių sveikatai svarbiausios maistinės medžiagos.
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Pakeitimas 446
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mitybiniame teiginyje (toliau –
privalomas mitybinis teiginys) nurodoma 
ši informacija:

1. (a) Privalomos maistinės vertės 
nuorodos pagrindiniame regėjimo lauke 
(toliau – informacija apie maistinę vertę 
pakuotės priekinėje dalyje) nurodoma:

(a) energinė vertė; (i) energinė vertė;
(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(ii) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų 
ir druskos kiekiai maisto produkte.
1. (b) Privalomoji informacija apie 
maistinę vertę pakuotės užpakalinėje 
dalyje (toliau – maistinės vertės nuoroda 
pakuotės užpakalinėje dalyje) apima 
maistinių medžiagų, išvardytų 1 dalies 
a punkte, kiekius, o taip pat šių medžiagų 
kiekius:
(a) baltymų;
(b) angliavandenių,
(c) skaidulinių medžiagų;
(d) trans-konfigūracijos riebalų rūgščių.

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas šių 
produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999. 
[Praėjus penkeriems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia 
šios dalies taikymo vynui ataskaitą ir kartu 
gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
vyno privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad pagrindinis regėjimo laukas – tai pakuotės priekinė dalis. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad privalomąją maistinės vertės nuorodą sudarytų dvi dalys: 
ribota informacija pakuotės priekinėje dalyje apie energinę vertę ir keturias maistines 
medžiagas ir išsamesnė nuoroda pakuotės užpakalinėje dalyje apie 8 maistines medžiagas ir 
energinę vertę.

Pakeitimas 447
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) cukrų, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių 
ir natrio arba druskos kiekiai.

Or. en

Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad energinė vertė, cukrus, riebalai, sočiųjų riebalų 
rūgštys ir natris (druska) – visų žmonių sveikatai svarbiausios maistinės medžiagos.

Pakeitimas 448
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių,
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) riebalų, baltymų, angliavandenių 
kiekiai.
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Or. en

Pagrindimas

Per didelis duomenų apie maistinę vertę kiekis nenaudingas vartotojams. Energinė vertė, 
riebalai, sočiosios riebalų rūgštys yra subalansuotai mitybai svarbios medžiagos, todėl jas 
turėtų būti privaloma nurodyti pateikiant pagrindinę informaciją apie maisto produkto sudėtį.

Pakeitimas 449
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių,
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių ir trans-konfigūracijos riebalų 
rūgščių, angliavandenių (cukrų) ir 
druskoje bei prieduose esančio natrio
kiekiai.

Or. fi

Pagrindimas

Kalbant apie kai kurių kategorijų maisto produktus pasakytina, kad jų prieduose gali būti 
nemažas kiekis natrio. Pavyzdžiui, suomių naudojamame širdies formos ženkle, kuriame 
nurodoma, kurie maisto produktai padeda išsaugoti sveiką širdį, taip pat atkreipiamas 
dėmesys į prieduose esantį natrį.

Pakeitimas 450
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių,
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) cukrų, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių 
ir natrio arba druskos kiekiai.

Or. en
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Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad energinė vertė, cukrus, riebalai, sočiosios 
riebalų rūgštys ir natris (druska) – visų žmonių sveikatai svarbiausios maistinės medžiagos.

Pakeitimas 451
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) cukrų, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių 
ir natrio arba druskos kiekiai.

Or. en

Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad energinė vertė, cukrus, riebalai, sočiosios 
riebalų rūgštys ir natris (druska) – visų žmonių sveikatai svarbiausios maistinės medžiagos.

Pakeitimas 452
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, trans-konfigūracijos riebalų 
rūgščių, angliavandenių (cukrų) ir druskos 
kiekiai.

Or. en

Pagrindimas

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
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maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the nutrition facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans fat and an increased risk of 
coronary heart disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a daily value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gram amount. The 
same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on the 
mandatory nutrition declaration under fats, of which so many grams consist of saturates and 
trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)

Pakeitimas 453
Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mitybiniame teiginyje (toliau –
privalomas mitybinis teiginys) nurodoma 
ši informacija:

1. (a) Maistinės vertės nuorodos 
pagrindiniame regėjimo lauke (toliau –
informacija apie maistinę vertę pakuotės 
priekinėje dalyje) nurodoma:

(a) energinė vertė; energinė vertė, sočiosios riebalų rūgštys, 
cukrūs ir druska.

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

1. (b) Privalomoje maistinės vertės 
nuorodoje pakuotės užpakalinėje dalyje 
(toliau – maistinės vertės pakuotės 
užpakalinėje dalyje) nurodomi šių 
medžiagų kiekiai:
(a) riebalų;
(b) baltymų;
(c) angliavandenių;
(e) skaidulinių medžiagų;
(h) trans-konfigūracijos riebalų rūgščių.

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
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pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 
2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Ženklinimas turi būti privalomas pakuotės priekinėje ir užpakalinėje dalyse. Priekinėje dalyje 
nurodomi keturi elementai – energinė vertė, sočiosios riebalų rūgštys, cukrus ir druska, o 
užpakalinėje dalyje – pagrindiniai aštuoni elementai ir trans-konfigūracijos riebalų rūgštys. 

Kadangi trans-konfigūracijos riebalų rūgštis ir baltymus būtina nurodyti pakuotės 
užpakalinėje dalyje, jie turėtų būti įtraukti į šį 2 dalies sąrašą.

Pakeitimas 454
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) cukrų, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių 
ir natrio arba druskos kiekiai.

Or. de

Pagrindimas

Etiketėje turėtų būti pateikiama tik ta informacija apie maistinę vertę, kuri yra svarbiausia 
visuomenės sveikatai.
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Pakeitimas 455
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Mitybiniame teiginyje (toliau –
privalomas mitybinis teiginys) nurodoma 
ši informacija:

1. (a) Privalomos maistinės vertės 
nuorodos pagrindiniame regėjimo lauke 
(toliau – informacija apie maistinę vertę 
pakuotės priekinėje dalyje) nurodoma:

riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų, 
druskos kiekiai maisto produkte ir 
energinė vertė.
1. (b) Privalomoji informacija apie 
maistinę vertę pakuotės užpakalinėje 
dalyje (toliau – maistinės vertės nuoroda 
pakuotės užpakalinėje dalyje) apima 
maistinių medžiagų, išvardytų 1 dalies 
a punkte, kiekius, o taip pat šių medžiagų 
kiekius:

(a) energinė vertė;
(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų;
(c) angliavandenių;
(e) skaidulinių medžiagų;
(h) trans-konfigūracijos riebalų rūgščių.
Nurodomos tik tos maistinės medžiagos, 
kurių produkte yra pakankamai didelis 
kiekis.

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 

Adlib Express Watermark



AM\762307LT.doc 113/175 PE418.218v01-00

LT

Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
šių produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Ženklinimas niekada neturėtų būti klaidinantis. Jei ženklinant nurodomos maistinės 
medžiagos, kurių nėra produkto sudėtyje, tai gali klaidinti. Pavyzdžiui, gali atrodyti, kad 
gėrime „Coca Cola“ yra daug riebalų ir druskos. Todėl ženklinant reikėtų nurodyti tik 
produkto sudėtyje esančias maistines medžiagas.

Pakeitimas 456
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) Mitybiniame teiginyje (toliau –
privalomas mitybinis teiginys) nurodoma 
ši informacija:

(1) Nurodant maistinę vertę (toliau –
maistinės vertės nurodymas) nurodoma ši 
informacija:

(a) energinė vertė; (a) energinė vertė (kaloringumas);
(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, angliavandenių ir riebalų
kiekiai.

Or. de

Pagrindimas

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
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Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Pakeitimas 457
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, angliavandenių (cukrų) ir druskos 
kiekiai.

Or. de

Pagrindimas

Baltymai yra gyvybiškai svarbi maistinė medžiaga, kurią privalu paminėti nurodant maistinę 
vertę.

Pakeitimas 458
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir natrio kiekiai.

Or. en

Pagrindimas

Druska (natrio chloridas) – ne vienintelis natrio šaltinis maitinantis. Be natrio chlorido 
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egzistuoja daug kitų natrio druskų (pavyzdžiui, mononatrio glutamatas, natrio karbonatas ir 
kt.). Nurodžius tik druskoje esantį natrį būtų pateikta tik dalis tikrosios sudėties ir nebūtų 
pateikta teisinga informacija. 

Pakeitimas 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų, 
angliavandenių, baltymų ir dirbtinių ir 
natūralių trans-konfigūracijos riebalų 
rūgščių kiekiai.

Or. en

Pagrindimas

Baltymų ir trans-konfigūracijos riebalų rūgščių kiekis yra vartotojams svarbi informacija, 
todėl turėtų būti privaloma juos nurodyti. Taip pat svarbu skirti dirbtines ir natūralias trans-
konfigūracijos riebalų rūgštis, kadangi dirbtinių trans-konfigūracijos riebalų rūgščių kiekis 
gali priklausyti nuo gamintojų.

Pakeitimas 460
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių,
angliavandenių (cukrų) ir druskos kiekiai.

(b) baltymų, angliavandenių ir riebalų
kiekiai.

Or. en
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Pakeitimas 461
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas šių 
produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Ši dalis netaikoma alkoholiniams 
gėrimams. [Praėjus penkeriems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia šios dalies taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytos vartotojų informavimo 
apie šių produktų maistinę vertę taisyklės.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu reikalavimai netaikomi vynui, alui ir spiritiniams gėrimams, bet taikomi kitiems 
alkoholiniams gėrimams, pramonės veikimo nebus įmanoma suderinti. Dėl šios priežasties 
vieniems produktams būtų taikomos palankesnės sąlygos, o kitiems – nepalankios. Taip būtų 
iškraipyta konkurencija, ir vartotojai būtų klaidinami informuojant apie atitinkamas skirtingų 
produktų sudedamąsias dalis.
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Pakeitimas 462
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
šių produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Alkoholinių gėrimų privalomoje maistinės 
vertės nuorodoje turėtų būti pateikiami 
energinė vertė ir angliavandenių kiekis.  

Or. fi

Pagrindimas

Kalbant apie kai kurių kategorijų maisto produktus pasakytina, kad jų prieduose gali būti 
nemažas kiekis natrio. Pavyzdžiui, suomių naudojamame širdies formos ženkle, kuriame 
nurodoma, kurie maisto produktai padeda išsaugoti sveiką širdį, taip pat atkreipiamas 
dėmesys į prieduose esantį natrį.
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Pakeitimas 463
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
šių produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Nurodant alkoholinių gėrimų maistinę 
vertę pateikiami energinė vertė ir 
angliavandenių kiekis. 

Or. en

Pakeitimas 464
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999;
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999, 
vyno produktams, kaip apibrėžta 
Reglamentuose (EB) Nr. 479/2008 ir 
Nr. 1601/1991, vaisių alui, alui ir 
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spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

spiritiniams gėrimams, apibrėžtiems 
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos 2 straipsnio 
1 dalyje, ir kitiems alkoholiniams 
gėrimams. [Praėjus penkeriems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia šios dalies taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytas šių produktų privalomojo 
maistingumo ženklinimo taisyklės Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Alkoholiniams gėrimams neturėtų būti taikomas šis reglamentas, tačiau jiems reikia 
specialaus reglamentavimo. Šiuo atveju pirmiausia reikia išspręsti pagrindinius klausimus, 
nes pvz. 100 ml dydžio imties nurodant spiritinių gėrimų energetinę vertę taikymas yra labai 
abejotinas, o daugelio maisto produktuose esančių maistingųjų medžiagų nėra alkoholiniuose 
gėrimuose. 

Pakeitimas 465
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999;
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 

Ši dalis netaikoma vynui ir vyno 
produktams, kaip apibrėžta Tarybos
reglamentuose (EB) Nr. 479/2008 ir Nr. 
1601/91, alui ir spiritiniams gėrimams, 
kaip apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
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pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, prireikus
priimamos laikantis šios tvarkos:
i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje – pagal 
to reglamento 113 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;
ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 2 
straipsnio 1 dalyje – pagal to reglamento 
13 straipsnyje nustatytą tvarką;
iii) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 – pagal to 
reglamento 10 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
iv) kitiems alkoholiniams gėrimam –
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Vynui taikomų išimčių apimtis turėtų būti keičiama siekiant užtikrinti, kad visiems vyno 
produktams, apibrėžtiems ir reglamentuojamiems pagal Tarybos reglamentą (EB) 1601/1991, 
būtų taikoma prievolės pateikti sudedamųjų dalių sąrašą ir maistinę vertę išimtis. Vyno 
produktai apibrėžiami ir reglamentuojami pagal 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir 1991 m. birželio 10 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 1601/91dėl aromatintų vynų ir kitų vyno produktų.

Pakeitimas 466
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas šių 
produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Gėrimų, kuriuose alkoholis sudaro 
daugiau nei 1,2 proc. tūrio turi atitikti tik 
šio straipsnio 1 dalies a punkto 
reikalavimus. [Praėjus penkeriems metams 
po šio reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia šios dalies taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytas šių produktų privalomojo 
maistingumo ženklinimo taisyklės

Or. en

Pagrindimas

Viešų konsultacijų metu alkoholinių gėrimų pilno maistinės vertės ženklinimo idėja nebuvo 
labai remiama, bet bendrai sutariama, kad vartotojams būtų naudinga, jei būtų nurodoma 
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energinė vertė. Siekiant užtikrinti vienodas sąlygas, alkoholiniams gėrimams turėtų būti 
taikomos vienodos sąlygos, kad būtų išvengta antikonkurencinių pasekmių.

Pakeitimas 467
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999;
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Ši dalis netaikoma vynui ir vyno 
produktams, kaip apibrėžta Tarybos
reglamentuose (EB) Nr. 479/2008 ir Nr. 
1601/91, alui ir spiritiniams gėrimams, 
kaip apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, prireikus
priimamos laikantis šios tvarkos:

i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje – pagal 
to reglamento 113 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;
ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 2 
straipsnio 1 dalyje – pagal to reglamento 
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13 straipsnyje nustatytą tvarką.
iii) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 – pagal to 
reglamento 10 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
iv) kitiems alkoholiniams gėrimam –
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
šių produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 

Alkoholinių gėrimų atveju nurodant 
maistinę vertę turi būti pateikiami 
energinė vertė ir angliavandenių kiekis.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 124/175 AM\762307LT.doc

LT

tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Alkoholiniams gėrimams turi būti nustatytos specialios taisyklės, nes vartotojai turi būti 
informuojami apie šių gėrimų pagrindinių maistinių medžiagų, kaip, pvz., angliavandeniai ir 
visa energinė vertė, kiekį ir kokybę.

Pakeitimas 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
šių produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Šio reglamento tikslas yra geras vartotojų sveikata. Nesuprantama, kodėl būtent 
alkoholiniams gėrimams būtų suteikiamas pranašumas ir jiems būtų taikoma žymėjimo 
reikalavimų išimtis.

Pakeitimas 470
Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

2. Nurodant maistinę vertę taip pat gali 
būti pateikiamas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų kiekis:

a) trans-riebalų;
b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; a) mononesočiųjų riebalų rūgščių;

c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; b) polinesočiųjų riebalų rūgščių;
d) poliolių; c) poliolių;

e) krakmolo; d) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų;
g) baltymų;
h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

e) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

Or. en

Pagrindimas

Ženklinimas būti privalomas ir priekinėje, ir užpakalinėje pakuotės pusėje. Priekinėje pusėje 
turi būti nurodomi keturi elementai – energinė vertė, sočiosios riebalų rūgštys, cukrus ir 
druska, o užpakalinėje pusėje – didysis aštuonetukas ir trans-riebalai. 

Kadangi trans-riebalus ir baltymus būtina nurodyti užpakalinėje pakuotės pusėje, jie turėtų 
būti įtraukti į šį 2 dalies sąrašą.
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Pakeitimas 471
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

(2) Maistinės vertės ženklinime taip pat 
gali būti nurodytas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų ar jų sudedamųjų dalių, ar 1 
dalyje nurodytų medžiagų grupių 
sudedamųjų dalių kiekis:

a) trans-riebalų; a) trans-riebalų

aa) sočiųjų riebalų rūgščių
b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;

c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

d) poliolių;
da) poliolių;

e) krakmolo; e) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų; f) skaidulinių medžiagų;

fa)  cukrų;
fb) natrio;
fc)  cholesterolio;

g) baltymų;
h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

ha) kitų medžiagų, kaip apibrėžta Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1925/2006.

Or. de

Pagrindimas

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung”.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
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In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Pakeitimas 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

2. Nurodant maistinę vertę taip pat gali 
būti pateikiamas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų kiekis:

a) trans-riebalų; a) mononesočiųjų riebalų rūgščių;
b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; b) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; c) poliolių;
d) poliolių; d) krakmolo;

e) krakmolo; e) skaidulinių medžiagų;
f) skaidulinių medžiagų; f) XI priedo A dalies 1 punkte 

išvardytų mineralinių medžiagų ar 
vitaminų, kurių kiekiai dideli kaip 
apibrėžta XI priedo A dalies 2 punktą.

g) baltymų;
h) XI priedo A dalies 1 punkte 
išvardytų mineralinių medžiagų ar 
vitaminų, kurių kiekiai dideli kaip 
apibrėžta XI priedo A dalies 2 punktą.
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Or. en

Pagrindimas

Baltymų ir trans-riebalų kiekis yra svarbi informacija vartotojams, todėl ją nurodyti turi būti 
privaloma. Taip pat svarbu atskirti dirbtinius ir natūralius trans-riebalus, nes gamintojai gali 
turėti įtakos dirbtinių trans-riebalų kiekio lygiui.

Pakeitimas 473
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

(2) Be to, nurodant maistinę vertę taip pat 
gali būti nurodytas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų kiekis:

a) trans-riebalų; a) trans-riebalų

b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;
c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

d) poliolių; d) poliolių;

da)  cholesterolio;
e) krakmolo; e) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų;
g) baltymų;
h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

ha) kitų medžiagų, kaip apibrėžta XIII 
priedo A dalyje; ir šių maistinių medžiagų 
sudedamųjų dalių.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų nurodomos maistinės medžiagos, kurios anksčiau buvo 
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nurodomos maistinės vertės ženklinime.

Pakeitimas 474
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

(2) Nurodant maistinę vertę taip pat gali 
būti pateikiamas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų kiekis:

a) trans-riebalų; a) trans-riebalų;

b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;

c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

ca) cholesterolio; 

d) poliolių; d) poliolių;

e) krakmolo; e) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų; f) skaidulinių medžiagų;

g) baltymų; g) baltymų;

ga) angliavandenių; 

gb) natrio;

h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

ha) kitų medžiagų, išvardytų XIII priedo 
A dalyje;

Or. de

Pagrindimas

Maisto produktų gamintojams, jei jie to pageidauja, turėtų būti leidžiama pateikiant maistinę 
vertę nurodyti papildomas maistines ir kitas medžiagas. Taip pat reikia išaiškinti 29 
straipsnio 1 dalies pakeitimą. 
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Pakeitimas 475
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

(2) Be to, nurodant maistinę vertę taip pat 
gali būti nurodytas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų kiekis:

a) trans-riebalų; a) sočiųjų riebalų rūgščių;

b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;

c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

ca) trans-riebalų;
cb) cholesterolio;
cc) cukrų;

d) poliolių; d) poliolių;

e) krakmolo; e) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų; f) skaidulinių medžiagų;

g) baltymų; g) natrio;

h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

ha) kitų medžiagų, kaip apibrėžta XIII 
priedo A dalyje; ir šių maistinių medžiagų 
sudedamųjų dalių.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų nurodomos maistinės medžiagos, kurios anksčiau buvo 
nurodomos maistinės vertės ženklinime. Visos maisto rekomendacijos turėtų pateikti 
„pagrindinių maistinių medžiagų“ kiekį, nes vartotojai jai priprato prie tokio žymėjimo būdo 
ir išmoko jį suprasti.
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Pakeitimas 476
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

2. Nurodant maistinę vertę taip pat gali 
būti pateikiamas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų kiekis:

a) trans-riebalų;
b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; a) mononesočiųjų riebalų rūgščių;
c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; b) polinesočiųjų riebalų rūgščių;

d) poliolių; c) poliolių;
e) krakmolo; d) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų;
g) baltymų;
h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

e) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

Or. en

Pagrindimas

Trans-riebalai, skaidulinės medžiagos ir baltymai įtraukiami į privalomą maistinės vertės 
informaciją ir todėl išbraukiami iš šio sąrašo.

Pakeitimas 477
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

2. Mitybiniame teiginyje taip pat gali būti 
nurodyti vienos arba kelių iš šių medžiagų 
kiekiai:

a) trans-riebalų;
b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; a) mononesočiųjų riebalų rūgščių;
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c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; b) polinesočiųjų riebalų rūgščių;
d) poliolių; c) poliolių;

e) krakmolo; d) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų;
g) baltymų;
h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

e) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

Or. en

Pagrindimas

Trans-riebalai, skaidulinės medžiagos ir baltymai yra svarbios maistinės medžiagos, kurios 
turėtų būti įtraukiamos į privalomą maistinės vertės informaciją užpakalinėje pakuotės dalyje.

Pakeitimas 478
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trans-riebalų; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pagal 29 straipsnio 1 dalies b punkto dėl privalomo trans-riebalų nurodymo privalomoje 
maistinės vertės informacijoje mano pakeitimą, trans-riebalai turi būti išbraukti iš 29 
straipsnio 2 dalies.
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Pakeitimas 479
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trans-riebalų; Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Jaučiamas didelis vartotojų poreikis gauti informaciją apie tai, ar jų valgomame maiste yra 
trans-riebalų. Komisijos pasiūlyme ši maistinė medžiaga nurodoma tik savanoriškai. 
Pakeitimu siekiama įtraukti trans-riebalus į privalomą maistinės vertės informaciją.

Pakeitimas 480
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) angliavandenių

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 481
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) angliavandenių; 

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 134/175 AM\762307LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 482
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) angliavandenių;

Or. en

Pagrindimas

Derinama su siūlomu 29 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 483
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies g a ir g b punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) cholesterolio;
gb) natrio;

Or. en

Pagrindimas

Išsamesnis maistinių medžiagų, kurios gali būti ženklinamos savanoriškai, sąrašas.
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Pakeitimas 484
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) baltymai Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Baltymai jau buvo įtraukti 29 straipsnio 1 dalies b punkte.

Pakeitimas 485
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Kai pateikiami teiginiai apie 
maistingumą ir (arba) sveikumą, 
nurodomas medžiagų, priklausančių vienai 
iš 2 dalyje nurodytų maistinių medžiagų 
kategorijų ar jos komponentų, kiekis.

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 486
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai pateikiami teiginiai apie
maistingumą ir (arba) sveikumą, 
nurodomas medžiagų, priklausančių vienai 
iš 2 dalyje nurodytų maistinių medžiagų 
kategorijų ar jos komponentų, kiekis.

3. Kai pateikiami teiginiai apie medžiagų, 
priklausančių vienai iš 2 dalyje nurodytų 
maistinių medžiagų kategorijų ar jos 
komponentų, maistinę vertę ir (arba) 
sveikumą, nurodomas jų kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Aiškesnė nuostata.

Pakeitimas 487
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali iš dalies keisti 1 ir 2 
dalyse pateiktus sąrašus. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Maistinių medžiagų sąrašo pakeitimai turės didelį poveikį. Taigi tai turėtų atlikti įstatymų 
leidėjai.
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Pakeitimas 488
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali nustatyti ir įtraukti į XII 
priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Komisija turi nustatyti ir įtraukti į XII 
priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs vitaminai, tokie, kaip vitaminai A ir E, yra skirtingų cheminių formų, kurios žmogaus 
organizmą fiziologiškai veikia skirtingai. Siekiant pateikti patikimą informaciją, į šiuos 
skirtumus turėtų būti atsižvelgiama nustatant perskaičiavimo koeficientus.

Pakeitimas 489
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali nustatyti ir įtraukti į XII 
priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Komisija turi nustatyti ir įtraukti į XII 
priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekis apskaičiuojamas pagal 
vienodus perskaičiavimo koeficientus.

Pakeitimas 490
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali nustatyti ir įtraukti į XII 
priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Komisija turi nustatyti ir įtraukti į XII 
priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs vitaminai, tokie, kaip vitaminai A ir E, yra skirtingų cheminių formų, kurios žmogaus 
organizmą fiziologiškai veikia skirtingai. Siekiant pateikti patikimą informaciją, į šiuos 
skirtumus turėtų būti atsižvelgiama nustatant perskaičiavimo koeficientus.

Pakeitimas 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali nustatyti ir įtraukti į XII 2. Komisija turi nustatyti ir įtraukti į XII 
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priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Įvairūs vitaminai, tokie, kaip vitaminai A ir E, yra skirtingų cheminių formų, kurios žmogaus 
organizmą fiziologiškai veikia skirtingai. Siekiant pateikti patikimą informaciją, į šiuos 
skirtumus turėtų būti atsižvelgiama nustatant perskaičiavimo koeficientus.

Pakeitimas 492
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienu konkrečiu atveju nurodoma 
vidutinė vertė, pagrįsta:

4. Nurodytos vertės konkrečiu atveju –
vidutinės vertės minimalaus tinkamumo 
vartoti laikotarpio pabaigoje, atsižvelgiant 
į leistinus nuokrypius ir remiantis:

a) gamintojo atlikta maisto produkto 
analize; or

a) gamintojo atlikta maisto produkto 
analize; or

b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar 
faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių 
vidutinėmis vertėmis; or

b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar 
faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių 
vidutinėmis vertėmis; or

c) skaičiavimu, paremtu visuotinai 
nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

c) skaičiavimu, paremtu visuotinai 
nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač 
susijusios su nurodytų verčių tikslumu, 
būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais 
nustatytų verčių skirtumu, gali būti 
nustatomos 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta 

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač 
susijusios su nurodytų verčių tikslumu, 
būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais 
nustatytų verčių skirtumu, patvirtinamos
49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka po 
to, kai Europos maisto saugos tarnyba 
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tvarka. pateikė savo nuomonę.

Or. de

Pagrindimas

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Pakeitimas 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač
susijusios su nurodytų verčių tikslumu, 
būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais 
nustatytų verčių skirtumu, gali būti 
nustatomos 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka.

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač
dėl nurodytų verčių, pavyzdžiui, skirtingų
nurodytų ir oficialiais patikrinimais 
nustatytų verčių, tikslumo, gali būti 
nustatomos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Taikant reglamentą bus labai svarbu nustatyti leidžiamą skirtumo tarp nurodytų ir oficialiais 
patikrinimais nustatytų verčių lygį, todėl jį reikėtų nustatyti laikantis reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.
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Pakeitimas 494
Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis
Išraiškos būdai

31 straipsnis
Išraiškos būdai

1. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų arba 
jų sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII 
priedo A dalyje išvardytais matavimo 
vienetais.

1. 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta energinė 
vertė ir maistinių medžiagų arba jų 
sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII 
priedo A dalyje išvardytais matavimo 
vienetais.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml. ir 1 porcijai. Prireikus šis 
kiekis 1 porcijai nurodomas laikantis 32 
straipsnio 3 dalies nuostatų.

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą 
nurodant maistinę vertę ant priekinės 
pakuotės pusės, maistinių medžiagų kiekis 
pateikiamas naudojant spalvinių kodų 
sistemą. Žalia, geltona ir raudona 
spalvomis nurodoma ar maiste yra mažas, 
vidutinis ar didelis maistinių medžiagų 
kiekis. Ši informacija pateikiama 100g 
arba 100 ml produkto. Didelio, vidutinio 
ir mažo šių maistinių medžiagų 
referencinio kiekio apibrėžtis nustatoma 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu ir 
remiantis Europos maisto saugos 
tarnybos nuomone.
Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1
dalyje nustatytas privalomai nurodomas 
sočiąsias riebalų rūgštis ir trans-riebalus, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimi tyrimai, kurie parodė, kad vartotojai and priekinės pakuotės dalies 
nori apribotos informacijos, kurią galima interpretuoti. Jie pirmenybę teikia žaliai, gintarinei 
ir raudonai spalvoms, kuriomis nurodoma ar maiste yra mažas, vidutinis ar didelis šių 
maistinių medžiagų kiekis. Didelio, vidutinio ir mažo šių maistinių medžiagų referencinio 
kiekio apibrėžtis turėtų būti nustatoma remiantis Europos maisto saugos tarnybos patvirtinta 
nepriklausoma moksline nuomone.

Pakeitimas 495
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų arba 
jų sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII 
priedo A dalyje išvardytais matavimo 
vienetais.

1. 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta energinė 
vertė ir maistinių medžiagų arba jų 
sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII 
priedo A dalyje išvardytais matavimo 
vienetais.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml. ir 1 porcijai. Prireikus šis 
kiekis 1 porcijai nurodomas laikantis 32 
straipsnio 3 dalies nuostatų.

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą 
nurodant maistinę vertę ant priekinės 
pakuotės pusės, maistinių medžiagų kiekis 
pateikiamas naudojant spalvinių kodų 
sistemą. Žalia, geltona ir raudona 
spalvomis nurodoma ar maiste yra mažas, 
vidutinis ar didelis maistinių medžiagų 
kiekis. Ši informacija pateikiama 100g 
arba 100ml produkto. Didelio, vidutinio ir 
mažo šių maistinių medžiagų orientacinio 
kiekio apibrėžtis nustatoma laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu ir remiantis 
Europos maisto saugos tarnybos 
nuomone.
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Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1
dalyje nustatytas privalomai nurodomas 
sočiąsias riebalų rūgštis ir trans-riebalus, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

Or. {EN}en

Pakeitimas 496
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml. ir 1 porcijai. Prireikus šis
kiekis 1 porcijai nurodomas remiantis 32 
straipsnio 2 ir 3 dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti vartotojų klaidinimo ir kad būtų galima lengvai palyginti produktus, 
energinės vertės ir maistinių medžiagų kiekis visada nurodomas 100 g arba 100 ml. Be to, 
pakuotės užpakalinėje dalyje taip pat pateikiama informacija apie šį kiekį, tenkantį vienai 
porcijai.
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Pakeitimas 497
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml. ir 1 porcijai. Prireikus šis
kiekis 1 porcijai nurodomas remiantis 32 
straipsnio 2 ir 3 dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Tai leidžia lengvai palyginti produktus, ant kurių kitu atveju būtų pateikta maistinės vertės 
informacija, kurią būtų sunku palyginti.

Pakeitimas 498
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100g 
arba 100ml. Papildomai gali būti 
nurodoma porcijai tenkanti energetinė 
vertė ir maistinių medžiagų kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti 101 pakeitimą su originalia vokiška Dr. R. Sommer pranešimo projekto 
versija.
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Pakeitimas 499
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 2 
ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba 1 porcijai, atsižvelgiant į 
grynojo kiekio matavimo vienetus.

Or. de

Pagrindimas

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Pakeitimas 500
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml ir, be to, maisto produkto 
grynajam kiekiui.

Or. de
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Pagrindimas

Kai energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g ar 100 ml, maisto produktus 
galima tarpusavyje palyginti ir vartotojui padedama nuspręsti, ką pirkti. Todėl neturėtų būti 
leidžiama nenurodyti tokios informacijos. Ši informacija taip pat turėtų būti apie energinę 
vertę ir maistinių medžiagų kiekį, kurį vartotojai gaus suvartodami visą maisto produktą.

Pakeitimas 501
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų arba jų sudedamųjų
dalių kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml.
Be to, kiekiai gali būti nurodomi 1 
porcijai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų palyginti skirtingus tos pačios kategorijos maisto produktus 
(neatsižvelgiant į pakuočių dydį ir turinį), itin svarbu, kad energinė vertė ir maistinių 
medžiagų kiekis visada būtų nurodomi 100 g arba 100 ml. Be to, jei gamintojas pageidauja, 
kiekius turėtų būti galima nurodyti vienai porcijai. 

Pakeitimas 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, ir 1 porcijai, jei maisto 
produktas yra fasuotas kaip atskira 
porcija.
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Or. en

Pagrindimas

Jei porcijos yra aiškiai fasuotos (pvz., jogurto, saldainių ir t. t. atveju), energinė ir maistinė 
vertė turi būti nurodoma ją siejant su porcijos dydžiu, nes vartotojams tai lengviau 
suprantama. Siejama su 32 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 503
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml. Papildomai gali būti 
nurodoma porcijai tenkanti energetinė 
vertė ir maistinių medžiagų kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti 101 pakeitimą su originalia vokiška Dr. R. Sommer pranešimo projekto 
versija.

Pakeitimas 504
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis – 1 porcijai.

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml. Papildomai gali būti 
nurodoma porcijai tenkanti energetinė 
vertė ir maistinių medžiagų kiekis.
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti 101 pakeitimą su originalia vokiška Dr. R. Sommer pranešimo projekto 
versija.

Pakeitimas 505
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Nurodant privalomą maistinę vertę gali 
būti pateikiama XI priedo B dalyje 
nurodyto rekomenduojamo suvartoti kiekio 
dalis procentais 1 porcijai. Kai būtina, 
vitaminai ir mineralinės medžiagos 
nurodomos XI priedo A dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.
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Pakeitimas 506
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Ženklinant privalomą maistinę vertę gali 
būti nurodoma XI priedo B dalyje 
nurodyto rekomenduojamo suvartoti kiekio 
dalis procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 
ml arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinė vokiško teksto adaptacija versijoje anglų k. („kaip tinkama“) [Neturi įtakos 
lietuvių k. vertimui]. 

Privalomas rekomenduojamų per parą suvartoti kiekių ženklinimas prieštarauja 
rekomenduojamų per parą suvartoti kiekių iniciatyvos savanoriškam pobūdžiui, todėl turi būti 
atmestas. Šiuo metu Europos maisto pramonė etikėje nurodo rekomenduojamus per parą 
suvartoti kiekius ir juos pateikia vartotojams. Pagal ES platformą, dėl kurios susitarta, dabar 
turime palaukti pirmųjų duomenų ir pažiūrėti, ar maisto pramonės ženklinimo iniciatyva 
pavyko.

Pakeitimas 507
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 

3. Pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą 
nurodant maistinę vertę ant priekinės 
pakuotės pusės, maistinių medžiagų kiekis 
pateikiamas naudojant spalvinių kodų 
sistemą. Žalia, geltona ir raudona 
spalvomis nurodoma ar maiste yra mažas, 
vidutinis ar didelis maistinių medžiagų 
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suvartojamų kiekių procentais. kiekis. Ši informacija pateikiama 100g 
arba 100ml produkto. Didelio, vidutinio ir 
mažo šių maistinių medžiagų orientacinio 
kiekio apibrėžtis nustatoma laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu ir remiantis 
Europos maisto saugos tarnybos 
nuomone. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos taip pat nurodomos 
XI priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimi tyrimai, kurie parodė, kad vartotojai and priekinės pakuotės dalies 
nori apribotos informacijos, kurią galima interpretuoti. Jie pirmenybę teikia žaliai, geltonai ir 
raudonai spalvoms, kuriomis nurodoma ar maiste yra mažas, vidutinis ar didelis šių maistinių 
medžiagų kiekis. Didelio, vidutinio ir mažo šių maistinių medžiagų referencinio kiekio 
apibrėžtis turėtų būti nustatoma remiantis Europos maisto saugos tarnybos patvirtinta 
nepriklausoma moksline nuomone.

Pakeitimas 508
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Nurodant privalomą maistinę vertę 
pateikiama XI priedo B dalyje nurodyto 
rekomenduojamo suvartoti kiekio dalis
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml.
Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

Or. de

Pagrindimas

31 straipsnio 2 dalies mano pakeitimu užtikrinama, kad nurodant maistinę vertę visada 
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remiamasi referenciniu 100 g / 100 ml produkto kiekiu, o porcijas galima naudoti tik kaip 
papildomu referencinį kiekį. Todėl tekstas „arba 1 porcijai“ ištrinamas.

Pakeitimas 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą 
nurodant maistinės vertės informaciją ant 
priekinės pakuotės pusės, maistinių 
medžiagų kiekis pateikiamas naudojant 
spalvinių kodų sistemą. Žalia, geltona ir 
raudona spalvomis nurodoma ar maiste 
yra mažas, vidutinis ar didelis maistinių 
medžiagų kiekis. Ši informacija 
pateikiama 100g arba 100ml produkto. 
Didelio, vidutinio ir mažo šių maistinių 
medžiagų referencinio kiekio apibrėžtis 
nustatoma laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu ir remiantis Europos maisto
saugos tarnybos nuomone. Kai būtina, 
vitaminai ir mineralinės medžiagos 
nurodomos XI priedo A dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimi tyrimai, kurie parodė, kad vartotojai and priekinės pakuotės dalies 
nori apribotos informacijos, kurią galima interpretuoti. Jie pirmenybę teikia žaliai, gintarinei 
ir raudonai spalvoms, kuriomis nurodoma ar maiste yra mažas, vidutinis ar didelis šių 
maistinių medžiagų kiekis. Didelio, vidutinio ir mažo šių maistinių medžiagų referencinio 
kiekio apibrėžtis turėtų būti nustatoma remiantis Europos maisto saugos tarnybos patvirtinta 
nepriklausoma moksline nuomone.
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Pakeitimas 510
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Pagal 29 straipsnio 1 dalies a punktą 
nurodant maistinę vertę ant priekinės 
pakuotės pusės, maistinių medžiagų kiekis 
pateikiamas naudojant spalvinių kodų 
sistemą. Žalia, geltona ar gintarine ir 
raudona spalvomis nurodoma ar maiste 
yra mažas, vidutinis ar didelis maistinių 
medžiagų kiekis. Ši informacija 
pateikiama 100g arba 100ml produkto. 
Didelio, vidutinio ir mažo šių maistinių 
medžiagų orientacinio kiekio apibrėžtis 
nustatoma laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu ir remiantis Europos maisto 
saugos tarnybos nuomone.
Ši spalvinių kodų sistema taikoma 
paruoštiems vartoti maisto produktams, 
nes vartotojams sunku sužinoti apie 
būtent šiems maisto produktams tenkantį 
maistinių medžiagų kiekį. Sąvoka 
„paruošti vartoti maisto produktai“ 
naudojama apibūdinti fasuotus 
produktus, kurie paruošti vartojimui, ar 
kurių prieš juos suvartojant vartotojas 
neturi ruošti kitaip, nei sudrėkinant, 
atšildant, šildant ar verdant. Tokie maisto 
produktai, be kita ko, yra sumuštiniai, 
pagaminti ar paruošti patiekalai, 
mėsainiai, dešrelės, pyragai, sūrūs 
pyragai, mėsa, paruošti mėsos kepsniai, 
mėsos pakaitalai, vištienos, žuvies, ir 
panašūs produktai, įskaitant produktus 
padažuose, picose ir javainiuose.

Or. en

Pagrindimas

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
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pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in ‘Summary of original research from December 
2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition schemes’ EHN, 
Brussels, August 2008: http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-
140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Pakeitimas 511
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

Or. de

Pagrindimas

Rekomenduojamas suvartoti kiekis paremtas vidutinės 40 metų amžiaus moteriai per dieną 
reikalingu kiekiu, taigi neatsižvelgiama į kitų socialinių grupių specifinius poreikius. 
Pavyzdžiui, vaikams ir pagyvenusiems žmonėms per dieną reikia skirtingo kiekio ir šia 
informacija jie galėtų būti klaidinami. Nurodant tik per vieną dieną rekomenduojamą 
suvartoti kiekį neatsižvelgiama į skirtingus įvairių profesijų žmonėms reikalingus kalorijų 
reikalavimus.  
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Pakeitimas 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Nurodant privalomą maistinę vertę 
pateikiamas XI priedo B dalyje nurodyto 
rekomenduojamo suvartoti kiekio dalis
procentais 100 g, 100 ml ir 1 porcijai, jei 
maisto produktas yra fasuotas kaip atskira 
porcija. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

Rekomenduojamo suvartoti kiekio dalis procentais daugeliui klientų yra vertinga informacija, 
todėl ji turėtų būti pateikiama.

Pakeitimas 513
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais,
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Nurodant privalomą maistinę vertę gali
būti pateikiama XI priedo B dalyje
nurodyto rekomenduojamo suvartoti kiekio 
dalis procentais, remiantis 32 straipsnio 2 
ir 3 dalimis, 1 porcijai. Kai būtina, 
vitaminai ir mineralinės medžiagos 
nurodomos XI priedo A dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad nebūtų sukurta pernelyg didelė našta MVĮ, nuoroda į rekomenduojamą suvartoti 
kiekį turėtų toliau būti teikiama savanoriškai. Pateikiama rekomenduojamo suvartoti kiekio 
informacija 1 porcijai vartotojams yra konkretesnė, o informacija 100 g / 100 ml gali būti ir 
bereikšmė, ir klaidinanti.

Pakeitimas 514
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

Or. en

Pagrindimas

Žymint rekomenduojamą suvartoti kiekį, vartotojui nesuteikiama pakankamai informacijos. 
Pavyzdžiui, ar 0,5 litro kokakolos yra dvi porcijos, net jeigu šį kiekį paprastai suvartoja 
vienas asmuo? Cukraus kiekio atžvilgiu obuolys atrodys nesveikesnis, nei „Kinder“ pieniškas 
šokoladas arba bulvių traškučiai, tai skatins vartotoją galvoti, kad didelio skirtumo, ar valgyti 
vaisius, pienišką šokoladą, ar bulvių traškučius, nėra.

Pakeitimas 515
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 

3. Be pagal 1 ir 2 dalis reikalaujamo 
privalomos maistinės vertės nurodymo 100 
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orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

g arba 100 ml, informacija gali būti 
pateikiama XI priedo B dalyje nurodyto 
rekomenduojamo suvartoti kiekio dalimi
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. de

Pagrindimas

Nurodyti rekomenduojamą suvartoti kiekį turi būti neprivaloma. Rekomenduojamo per parą 
suvartoti kiekio dalis porcijoje yra naudingesnė vartotojams, nei Rekomenduojamo suvartoti 
kiekio dalis 100 g ar 100 ml.  

Pakeitimas 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

Or. en

Pagrindimas

Rekomenduojamo per parą suvartoti kiekio sistema, sukurta maisto pramonėje, nebūtinai 
paremta moksliniais duomenimis apie mitybą. Be to, iki šiol moksliškai neįvertinta 
rekomenduojamo per parą suvartoti kiekio sistemos taikymo patirtis, ir ji nepadės 
vartotojams informuotai pasirinkti. 
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Pakeitimas 517
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 ml 
arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

Or. en

Pagrindimas

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0.5 litre 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on a 0.5 litre 
bottle. This is another source of confusion for the consumer and another reason why we 
support the obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as 
additional information. Without portion sizes GDA would be absurd. 

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardised and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Adlib Express Watermark



PE418.218v01-00 158/175 AM\762307LT.doc

LT

Pakeitimas 518
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Nurodant privalomą maistinę vertę gali 
būti pateikiama XI priedo B dalyje
nurodyto rekomenduojamo suvartoti kiekio 
dalis procentais, kaip tinkama – 100 g, 100 
ml arba 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant suderinti anglišką 10 pakeitimo tekstą su originalia vokiška Dr. R. Sommer 
pranešimo projekto versija.

Pakeitimas 519
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Nurodant privalomą maistinę vertę gali
būti pateikiama XI priedo B dalyje
nurodyto rekomenduojamo suvartoti kiekio 
dalis procentais, remiantis 32 straipsnio 2 
ir 3 dalimis, 1 porcijai. Kai būtina, 
vitaminai ir mineralinės medžiagos 
nurodomos XI priedo A dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais.

Or. en
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Pagrindimas

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.

Pakeitimas 520
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

3. Nurodant energinės vertės informaciją 
pateikiama XI priedo B dalyje nurodyto 
rekomenduojamo suvartoti kiekio dalis
procentais 1 porcijai. Išsamesnę 
informaciją apie rekomenduojamo 
suvartoti kiekio, nustatyto XI priedo B 
dalyje, dalį procentais leidžiama pateikti 
čia išvardytų maistinių medžiagų atveju.
Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

Or. de

Pagrindimas

3 dalies pakeitimu užtikrinama, kad privaloma nurodyti tik energinės vertės rekomenduojamą 
per parą suvartoti kiekį ir tik vienai porcijai. Jeigu būtų nustatyti išsamesni reikalavimai, 
vartotojams to būtų per daug. Nurodyti rekomenduojamą per parą suvartoti kiekį 100 g ar 
100 ml yra beprasmiška, nes žmonės valgo porcijas ir turėtų būti nurodoma porcijai tenkanti 
standartinio rekomenduojamo per parą suvartoti kiekio dalis procentais.
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Pakeitimas 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Per 6 mėnesius po šio reglamento 
įsigaliojimo datos ir atsižvelgdama į 
Europos maisto saugos tarnybos 
rekomendacijas Komisija nustato 
rekomenduojamo suvartoti energinės 
vertės ir pasirinktų maistinių medžiagų, 
išskyrus vitaminus ir mineralines 
medžiagas, kiekio vertes, kurios bus 
pridedamos XI priedo B dalyje. Šios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Esamos XI priede numatytos vertės nėra nepriklausomo tyrimo rezultatas ir skiriasi nuo pvz., 
JK Maisto produktų standartų agentūros ar PSO rekomendacijų. Šiuo metu EMST vykdo 
darbą, skirtą nustatyti tokias rekomenduojamo suvartoti kiekio vertes ir 2009 m. pavasarį ji 
turėtų pateikti pasiūlymų. Į juos turėtų būti atsižvelgiama nustatant rekomenduojamo 
suvartoti kiekio vertes. Pakeitimas susijęs su XI priedo B dalies pakeitimu.

Pakeitimas 522
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Papildomai, gali būti nurodoma 
neprivaloma informacija pateikiant XI 
priedo B dalyje nurodyto vaikams 
rekomenduojamo suvartoti kiekio dalį 
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procentais.

Or. de

Pagrindimas

Vaikams skirtų maisto produktų atveju taip pat prasminga pateikti maistinės vertės 
informaciją nurodant vaikams rekomenduojamo suvartoti per parą kiekio dalį procentais.

Pakeitimas 523
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1
dalyje nustatytas privalomai nurodomus
sočiąsias riebalų rūgštis ir trans-riebalus, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

Or. en

Pagrindimas

Tai informaciją, kurią vartotojai norėtų žinoti.

Pakeitimas 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomus sočiąsias riebalų rūgštis ir 
trans-riebalus, nurodomi pagal XIII priedo 
B dalį.
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Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 29 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 525
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis ir 
trans-riebalus, nurodomi pagal XIII priedo 
B dalį.

Or. en

Pagrindimas

Trans-riebalai kartu su sočiosiomis riebalų rūgštimis yra privalomos maistinės vertės 
nuorodos dalis ir todėl išbraukiama iš neprivalomų duomenų sąrašo.

Pakeitimas 526
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas, išskyrus 29 straipsnio 1 
dalies b punkte nustatytas privalomai 
nurodomas sočiąsias riebalų rūgštis, 
nurodomi pagal XIII priedo B dalį.

4. Polioliai ir (arba) krakmolas bei riebalų 
rūgščių tipas nurodomi pagal XIII priedo B 
dalį.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiama aiškumo.

Pakeitimas 527
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Kitokie maistinės vertės nurodymo 
būdai yra priimtini, jeigu jie atitinka šio 
reglamento, visų pirma jo 7 straipsnio, 
reikalavimus. Komisija pagal reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu, nurodytą 49 
straipsnio 3 dalyje, gali priimti 
rekomendacijas dėl kitų nustatytų 
maistinės vertės nurodymo būdų.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad be teisės aktuose reikalaujamos maistinės vertės informacijos, ateityje 
galėtų būti pateikiama papildoma informacija. Pagal Komisijos pasiūlymą, tai būtų įmanoma 
tik tada, jei valstybė narė tai specialiai rekomenduoja. Tai reikštų daugiau biurokratijos, 
kurios reikia vengti.

Pakeitimas 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

Išbraukta.
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2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.
3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik 
informacija porcijai apie maisto 
produktus, kurių pakuotėse yra kelios šio 
maisto produkto porcijos ir kurie 
nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Siejama su 31 straipsnio 2 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 529
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto
maistinės vertės nurodymo 100 g arba 
100 ml, informacija turi būti pateikta 
porcijai ir nurodomas ir pakuotėje esančių 
porcijų skaičius.

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.
3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik
informacija porcijai apie maisto produktus, 
kurių pakuotėse yra kelios šio maisto 
produkto porcijos ir kurie nefasuoti 
atskiromis porcijomis. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 

3. Komisija nustato, kaip nurodoma 1 
dalyje minėta informacija porcijai apie 
maisto produktus, kurių pakuotėse yra 
kelios šio maisto produkto porcijos ir kurie 
nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
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priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Nors ir naudinga, kad energijos vertės ir maistinių medžiagų kiekis būtų nurodytas 100 g 
užpakalinėje pakuotės pusėje, nes taip galima palyginti produktus, taip pat naudinga, kad 
pakuotės priekinėje pusėje būtų nurodytas kiekis vienai porcijai.

Pakeitimas 530
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml,
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto
maistinės vertės nurodymo 100 g arba 
100 ml, 9 straipsnio 1 dalies b punkte 
minėta informacija užpakalinėje pakuotės 
pusėje gali būti pateikta porcijai, kurios 
kiekis nurodytas etiketėje, jei nurodomas ir 
pakuotėje esančių porcijų skaičius.

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.
3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik 
informacija porcijai apie maisto produktus, 
kurių pakuotėse yra kelios šio maisto 
produkto porcijos ir kurie nefasuoti 
atskiromis porcijomis. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik, 
kaip minėta 1 dalyje, informacija porcijai 
apie maisto produktus, kurių pakuotėse yra 
kelios šio maisto produkto porcijos ir kurie 
nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Porcijų dydis ES lygiu nėra suderintas. Todėl informacija visada turėtų būti nurodoma 100 g 
ar 100 ml ir kartu gali būti pateikiami porcijų dydžiai. 

Pakeitimas 531
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
maistinės vertės nurodymo 100 g arba 
100 ml, informacija gali būti pateikta 
porcijai, kurios kiekis nurodytas etiketėje, 
jei nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.

2. Nurodant maistinę vertę, informaciją 
galima nurodyti tik porcijai, jei maisto 
produktas fasuotas kaip atskira porcija 
arba kelios atskiros to paties dydžio 
porcijos yra aiškiai atpažįstamos ir 
paruoštos.

3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik 
informacija porcijai apie maisto 
produktus, kurių pakuotėse yra kelios šio 
maisto produkto porcijos ir kurie 
nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

3. Komisija, pasikonsultavusi su 
dalyvaujančiomis šalimis, nustato, ar 
galima kitais atvejais, nei nustatyti 2 
dalyje, nurodant maistinę vertę 
informaciją pateikti tik porcijai. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad nurodant maisto produktų, pateiktų atskiromis porcijomis, ar kai 
porcijos aiškiai nurodomos, maistinę vertę galima pateikti tik porcijai Išaiškinamas 3 dalies 
tekstas vokiečių kalba. [Variantui lietuvių kalba įtakos neturi]. 
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Pakeitimas 532
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
privalomo maistinės vertės nurodymo
100 g arba 100 ml, informacija gali būti 
pateikta porcijai, kurios kiekis nurodytas
etiketėje, jei nurodomas ir pakuotėje 
esančių porcijų skaičius ir jeigu porcijų 
dydžiai yra realistiški bei suprantamai 
parodyti ir(arba) išaiškinti vidutiniam 
vartotojui. Komisija kartu su kitais maisto 
verslo operatoriais ir atsakingomis 
valstybių narių institucijomis kuria gaires 
dėl informacijos apie realius porcijų 
dydžius pateikimo. Priemonės, skirtos iš 
dalies pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, tvirtinamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Apibrėžiant porcijos dydį vartotojams užtikrinama nuo realybės nenutolusi informacija. Taip 
nurodant, kad pvz. porcija susideda iš 8 vienetų pyragėlių arba pusės puodelio riešutų, 
vartotojai gali lengviau susidaryti įspūdį apie porcijos kiekį nei šią informaciją pateikiant 
gramais. Porcijos dydis turėtų būti orientuotas į realistinį vidutiniškai suvartojamą kiekį ir 
neklaidinti vartotojų pateikiant klaidinančią informaciją. (Pvz. dažnai nurodoma 25 g dydžio 
porcija pasirodė esanti netinkamas imties dydis.)

Pakeitimas 533
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 1. Be maistinės vertės ženklinimo 100 g
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mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai,
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

arba 100 ml, ji gali būti pateikta porcijai, 
jei nurodomas kiekis porcijoje.

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinė vokiško teksto adaptacija versijoje anglų k. („Be“). [Tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.]

Siekiant neklaidinti vartotojo, ženklinimas vienai porcijai turėtų būti leidžiamas tik tada, jei 
produkto etiketėje aiškiai nurodytas kiekis vienai porcijai. Papildoma porcijų kiekio pakuotėje 
nuoroda turėtų būti neprivaloma.

Pakeitimas 534
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto
maistinės vertės nurodymo 100 g arba 
100 ml, užpakalinėje pakuotės pusėje
informacija turi būti pateikta porcijai ir
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti vartotojų klaidinimo, informacija visada turi būti nurodoma 100 g ar 100 ml 
produkto. Ja leidžiama aiškiai lengvai palyginti produktus. Ant pakuotės nurodoma 
papildoma informacija apie porcijas nurodoma, nes kai kuriems vartotojams ji gali būti 
naudinga įvertinti jų valgomų maisto produktų kiekį.
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Pakeitimas 535
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal 31 straipsnio 2 dalies mano pakeitimą porcijų dydžiai gali būti naudojamai tik 
papildant referencinį 100 g ar 100 ml kiekį. Todėl 2 dalis išbraukiama.

Pakeitimas 536
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinio teiginio informaciją galima
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.

2. Bet kokiu atveju, nurodyti tik vienos 
porcijos maistinę vertę galima tik 
papildant maistinės vertės nuorodą 100 g 
ar 100 ml.

Or. hu

Pagrindimas

Galimybė žinoti energinės vertės ir maistinių medžiagų kiekį 100 g ar 100 ml vartotojams 
suteikia būdą tiesiogiai palyginti produktus. Labai svarbu, kad maistinės vertės ženklinimas 
nebūtų teikiamas tik vienai porcijai, nes vartotojai produktą nebūtinai vartos pakuotėje 
nurodytomis porcijomis.
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Pakeitimas 537
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.

2. Nurodant maistinę vertę informaciją 
galima nurodyti tik porcijai, jei maisto 
produktas fasuotas kaip atskira porcija 
arba padalintas į atskiras porcijas.

Or. de

Pagrindimas

Maistinę vertę pateikti tik porcijai naudingiausia, jei maisto produktai vartojami už 100 g 
gerokai mažesniais kiekiais (pvz., uogienės, valgomieji aliejai ir t. t.).

Pakeitimas 538
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas
fasuotas kaip atskira porcija.

2. Nurodant maistinę vertę informaciją 
galima nurodyti tik porcijai, jei maisto 
produktas aiškiai paruoštas kaip atskira 
porcija arba kelios atskiros to paties 
dydžio porcijos.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai kaip atskira porcija arba kelios atskiros to paties dydžio porcijos paruoštiems maisto 
produktams turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir kai atskira porcija fasuotiems 
maisto produktams.
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Pakeitimas 539
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik 
informacija porcijai apie maisto 
produktus, kurių pakuotėse yra kelios šio 
maisto produkto porcijos ir kurie 
nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal 31 straipsnio 2 dalies mano pakeitimą porcijų dydžiai gali būti naudojamai tik 
papildant referencinį 100 g ar 100 ml kiekį. Todėl 3 dalis išbraukiama.

Pakeitimas 540
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų 
išraiškos būdų mitybinį teiginį galima 
išdėstyti kitaip, jei laikomasi šių esminių 
reikalavimų:

Išbraukta.

a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei
b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
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mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei
c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją 
ir ja naudojasi
2. Šie 1 dalyje nurodyti papildomi 
išraiškos būdai nustatomi pagal 44 
straipsnyje nurodytą nacionalinę sistemą.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukiamas nereikalingas bendrai klaidinančio draudimo kartojimas. Siekiant, kad 
reglamentas būtų veiksmingas, nereikalingo kartojimo reikia vengti.

Pakeitimas 541
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų 
išraiškos būdų mitybinį teiginį galima 
išdėstyti kitaip, jei laikomasi šių esminių 
reikalavimų:

Išbraukta.

(a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei
(b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei
(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją 
ir ja naudojasi
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2. Šie 1 dalyje nurodyti papildomi 
išraiškos būdai nustatomi pagal 44 
straipsnyje nurodytą nacionalinę sistemą.

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas užtikrinti bendrąją rinką – visiškas suderinimas.

Pakeitimas 542
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų 
išraiškos būdų mitybinį teiginį galima 
išdėstyti kitaip, jei laikomasi šių esminių 
reikalavimų:

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų 
išraiškos būdų maistinės vertės nurodymą
galima išdėstyti kitaip, pvz. grafinių 
priemonių pagalba.

(a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei
(b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei
(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją 
ir ja naudojasi
2. Šie 1 dalyje nurodyti papildomi 
išraiškos būdai nustatomi pagal 44 
straipsnyje nurodytą nacionalinę sistemą.

Or. en
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Pagrindimas

Be maistinės vertės nurodymo reikėtų tam tikro lankstumo, leidžiančio kitokias išraiškos 
formas.

Pakeitimas 543
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a ir 2 b dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Turi būti pateikiama papildoma 
aiškinamoji paruoštų maisto produktų 
informacija naudojant trijų lygių 
spalvinių kodų sistemą, kuria šiuose 
produktuose esančios maistinės 
medžiagos nurodomos kaip nepalankios, 
geros ir palankiausios / geriausios. 
Gamintojai naudoja žalią, oranžinę ir 
raudoną ar kitas spalvas, kurias lengvai 
supranta vartotojai, tokias, kaip balta 
(neutrali), sidabro ir aukso spalvas. Į 
spalvinių kodų sistemą jie taip pat gali 
įtraukti kitus maisto produktus, jei jie 
atitinka 1 dalyje minėtus reikalavimus.
Kriterijus, pagal kuriuos produktai ir jų 
sudėtinės dalys skirstomos į nepalankius / 
neutralius, gerus ir geriausius / 
palankiausius, konsultuodamasi su 
Europos maisto saugos tarnyba (EMSA) 
nustato Europos Komisija. 
2b. Į produktų ar produktų kategorijų, 
kuriems taikomi 33 straipsnio 2a dalies 
reikalavimai, sąrašą įtraukiami:
– produktai, paruošti vartojimui;
– fasuoti užkandžiai;
– mėsainiai, dešrelės;
– saldūs ir sūrūs pyragai;
– paruošti mėsos kepsniai, mėsos 
pakaitalai, vištienos, žuvies, ir panašūs 
produktai, įskaitant produktus padažuose 
(pvz., vištienos gabaliukai, žuvies 
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piršteliai, Kijevo viščiukas, žuvis 
petražolių padaže, kukuliai, ėrienos 
kepsniai)
– picos;
– javainiai;
ir Komisija, vadovaudamasi 49 straipsnio 
3 dalyje numatyta reguliavimo procedūra 
su tikrinimu, gali jį pataisyti.

Or. en

Pagrindimas

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in ‘Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes’ EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf.
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