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Pakeitimas 646
John Bowis, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „mitybinis teiginys“ arba „maistingumo 
ženklinimas“ – tai ši informacija:

1. „mitybinis teiginys“ arba „maistingumo 
ženklinimas“ – tai ši informacija, kai 
nurodoma:

(a) energinė vertė; arba (a) energinė vertė; arba

(b) energinė vertė ir viena ar daugiau šių 
maistinių medžiagų:

(b) energinė vertė ir viena ar daugiau šių 
maistinių medžiagų ir jų sudedamųjų 
dalių:

- riebalai, - riebalai,

- angliavandeniai, - angliavandeniai,
- skaidulinės medžiagos, - skaidulinės medžiagos,

- baltymai, - baltymai,
- druska, - druska,

- XI priedo A dalies 1 punkte išvardyti 
vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurių 
esama reikšmingais kiekiais, kaip apibrėžta 
XI priedo A dalies 2 punkte.

- XI priedo A dalies 1 punkte išvardyti 
vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurių 
esama reikšmingais kiekiais, kaip apibrėžta 
XI priedo A dalies 2 punkte.

Or. en

Pakeitimas 647
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 - 10 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „mitybinis teiginys“ arba „maistingumo 
ženklinimas“ – tai ši informacija:

1. „maistingumo ženklinimas“ – tai ši 
informacija:

(a) energinė vertė; arba (a) energinė vertė; arba
(b) energinė vertė ir viena ar daugiau šių 
maistinių medžiagų:

(b) energinė vertė ir viena ar daugiau iš šių 
maistinių medžiagų, įskaitant visas
medžiagas, kurios priskirtos vienai iš šių 
kategorijų arba yra šios kategorijos 
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medžiagos sudedamoji dalis:
- riebalai, - riebalai,

- angliavandeniai, - angliavandeniai,
- skaidulinės medžiagos, - skaidulinės medžiagos,

- baltymai, - baltymai,

- druska, - natris,
- XI priedo A dalies 1 punkte išvardyti 
vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurių 
esama reikšmingais kiekiais, kaip apibrėžta 
XI priedo A dalies 2 punkte.

- XI priedo A dalies 1 punkte išvardyti 
vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurių 
esama reikšmingais kiekiais, kaip apibrėžta 
XI priedo A dalies 2 punkte.

2. „riebalai“ – tai visi lipidai, įskaitant 
fosfolipidus;

2. „riebalai“ – tai visi lipidai, įskaitant 
fosfolipidus;

3. „sočiosios riebalų rūgštys“ – tai riebalų 
rūgštys, neturinčios dvigubų jungčių;

3. „sočiosios riebalų rūgštys“ – riebalų 
rūgštys, neturinčios dvigubų anglies–
anglies jungčių;

4. „trans-riebalai“ – tai riebalų rūgštys su 
ne mažiau kaip viena nekonjuguota (t. y. ne 
mažiau kaip viena įterpta metileno grupe) 
dviguba anglies-anglies jungtimi trans 
konfigūracijoje;

4. „trans-riebalai“ – tai riebalų rūgštys su 
ne mažiau kaip viena nekonjuguota (t. y. ne 
mažiau kaip viena įterpta metileno grupe) 
dviguba anglies-anglies jungtimi trans 
konfigūracijoje;

5. „mononesočiosios riebalų rūgštys“ – tai
riebalų rūgštys su viena cis-dviguba
jungtimi;

5. „mononesočiosios riebalų rūgštys“ –
riebalų rūgštys su viena dviguba anglies–
anglies jungtimi cis-dviguboje jungtyje;

6. „polinesočiosios riebalų rūgštys“ – tai 
riebalų rūgštys su dviem ar daugiau cis-, 
cis-metileno dvigubomis jungtimis;

6. „polinesočiosios riebalų rūgštys“ – tai 
riebalų rūgštys su dviem ar daugiau
izoliuotų anglies–anglies dvigubų 
jungčių;

7. „angliavandeniai“ – tai visi 
angliavandeniai, metabolizuojami žmogaus 
organizme, įskaitant poliolius;

7. „angliavandeniai“ – tai visi 
angliavandeniai, metabolizuojami žmogaus 
organizme, įskaitant poliolius;

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius;

8. „cukrūs“ – visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius, izomaltuliozę ir D-tagatozę;

9. „polioliai“ – tai alkoholiai, kurių 
sudėtyje yra daugiau nei dvi hidroksilinės 
grupės;

9. „polioliai“ – tai alkoholiai, kurių 
sudėtyje yra daugiau nei dvi hidroksilinės 
grupės;

10. „baltymai“ – tai baltymų kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: baltymai = 
bendras azoto kiekis pagal Kjeldahlį x 
6,25;

10. „baltymai“ – tai baltymų kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: baltymai = 
bendras azoto kiekis pagal Kjeldahlį x 
6,25; 6,38 – pieno baltymų atveju ir 5,7l –
sojos baltymų atveju.
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Or. de

Pagrindimas

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
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.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Pakeitimas 648
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– druska, – druskoje ir maisto prieduose esantis 
natris,

Or. fi

Pagrindimas

Į kai kurių kategorijų produktus dedamų priedų sudėtyje gali būti gana daug natrio. 
Pavyzdžiui, į natrio kiekį prieduose taip pat atsižvelgiama nustatant Suomijoje naudojamo 
širdies simbolio, nurodančio, koks maistas padeda išlaikyti sveiką širdį, naudojimo kriterijus.
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Pakeitimas 649
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- druska, - natris,

Or. en

Pagrindimas

Druska (natrio chloridas) mityboje nėra vienintelis natrio šaltinis. Be natrio chlorido esama 
ir kitų natrio druskų (pavyzdžiui, natrio glutamatas, natrio karbonatas,…). Nurodant 
„druskos natrį“ būtų nurodyta tik mažiausia sudėtyje esanti dalis, ir todėl tai būtų netiksli 
informacija.  

Pakeitimas 650
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius;

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius ir izomaltuliozę;

Or. en

Pagrindimas

Izomaltuliozė yra sertifikuotas naujas maisto produktas, kuris atitinka angliavandenių 
apibrėžimą. Ji neturėtų priklausyti cukrų kategorijai, nes pagrindinės jos fizinės savybės 
skiriasi nuo kitų cukraus produktų. Izomaltuliozė nekenkia dantims, pamažu įsisavinama, 
nedidina kraujyje esančio gliukozės kiekio ir kartu yra lengvai virškinama.
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Pakeitimas 651
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius;

8. „cukrūs“ – visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius, izomaltuliozę ir D-tagatozę;

Or. de

Pagrindimas

Izomaltuliozė ir D-tagatozė yra nauji sertifikuoti maisto produktai, kurie atitinka 
angliavandenių apibrėžtį. Izomaltuliozė ir D-tagatozė neturėtų priklausyti cukrų kategorijai, 
nes savo fiziologinėmis savybėmis jos žymiai skiriasi nuo įprasto cukraus. Be kita ko, jos 
nekenkia dantims, jų poveikis cukraus kiekiui kraujyje labai silpnas ir jos turi mažai kalorijų.

Pakeitimas 652
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9. „polioliai“ – tai alkoholiai, kurių 
sudėtyje yra daugiau nei dvi hidroksilinės
grupės;

9. „polioliai“ apibrėžiami kaip 
angliavandeniai, kurie yra redukuoti 
monosacharidai, disacharidai 
oligosacharidai arba polisacharidai ir 
kurie įtraukti į leidžiamų saldiklių sąrašą;

Or. en

Pagrindimas

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
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perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 
alcohol imports in certain third countries.

- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol
Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Pakeitimas 653
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. „druska“ – tai druskos kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: druska = 
natris × 2,5;

11. „natris“ – tai bendras tam tikrame
maisto produkte esantis natrio kiekis;

Or. en

Pagrindimas

„Druskos kiekio“ ir „druskos kiekio ekvivalento“ reikšmė nėra tokia pati; „druskos kiekis“ 
yra realus druskos, naudojamos maisto produktui, kiekis; „druskos kiekio ekvivalentas“ yra 
teorinis druskos kiekis, skaičiuojamas pagal bendrą maisto produkte esančio natrio kiekį.

Pakeitimas 654
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) javus, naudojamus distiliatų ar žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto 
spiritiniams gėrimams ir kitiems 
gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės 

(d) javus, naudojamus alkoholinių
distiliatų gamybai.
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nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį 
alkoholio, gamybai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas tam, kad išimtis būtų tikslesnė ir siekiant suderinti ją su EFSA nuomone. 
Esant originaliai formuluotei, produktai galėtų būti ženklinami, kaip alergenai, tuo tarpu, 
EFSA nuomone, juose nėra jokių alergiją sukeliančių medžiagų. Komisija pritaria tam, kad 
galiojanti formuluotė būtų pakeista užtikrinant, kad vartotojai nėra klaidinami.

Pakeitimas 655
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) išrūgas, naudojamas distiliatų ar žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio, skirtų 
spiritiniams gėrimams ir kitiems 
gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės 
nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį 
alkoholio, gamybai.

(a) išrūgas, naudojamas alkoholinių
distiliatų gamybai;

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas tam, kad išimtis būtų tikslesnė ir siekiant suderinti ją su EFSA nuomone. 
Esant originaliai formuluotei, produktai galėtų būti ženklinami, kaip alergenai, tuo tarpu, 
EFSA nuomone, juose nėra jokių alergiją sukeliančių medžiagų. Komisija pritaria tam, kad 
galiojanti formuluotė būtų pakeista užtikrinant, kad vartotojai nėra klaidinami.

Pakeitimas 656
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) riešutus, naudojamus distiliatų ar 
žemės ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto 

(a) riešutus, naudojamus alkoholinių
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spiritiniams gėrimams ir kitiems 
gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės 
nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį 
alkoholio, gamybai.

distiliatų gamybai.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas būtinas tam, kad išimtis būtų tikslesnė ir siekiant suderinti ją su EFSA nuomone. 
Esant originaliai formuluotei, produktai galėtų būti ženklinami, kaip alergenai, tuo tarpu, 
EFSA nuomone, juose nėra jokių alergiją sukeliančių medžiagų. Komisija pritaria tam, kad 
galiojanti formuluotė būtų pakeista užtikrinant, kad vartotojai nėra klaidinami.

Pakeitimas 657
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Sieros dvideginis ir sulfitai, kurių 
koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 
10 mg/l, išreikšti kaip SO2.

12. Vartojamame produkte esantis sieros 
dvideginis ir sulfitai, kurių koncentracija 
didesnė kaip 10 mg/kg arba 10 mg/l, 
išreikšti kaip SO2.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu paaiškinama, kad nustatyti apribojimai taikomi tik maisto produktams, kurie yra 
paruošti vartoti, nes nuostata taikoma tik tuo atveju, kai alergija arba maisto produktų 
netoleravimas stebimas vartojant maisto produktus ir todėl netaikoma produktams 
koncentruota forma, kurie turėtų būti prieš vartojimą paruošti.

Pakeitimas 658
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. MAISTO PRODUKTAI, KURIUOS 
PAKUOJANT NAUDOJAMOS TAM 
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TIKROS DUJOS

1.1 Maisto produktai, 
kurių vartojimo 
trukmė pratęsta 
jiems pakuoti 
naudojant dujas, 
kaip nustatyta 
Tarybos direktyva 
89/107/EEB

„Supakuotas 
apsauginėje 
atmosferoje“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vengti pasikartojimo.
Dėl 1.1. punkto, jis nesuteikia papildomos informacijos vartotojui. Jis (ji) turėtų vadovautis 
galiojimo trukmės laikotarpiu.
Mes manome, kad dvigubas saldiklių ženklinimas nėra būtinas. Saldikliai aiškiai nurodomi 
sudėtyje ir, jei reikia, etiketėje įspėjama, kad produkto sudėtyje yra fenilalanino. Nuostata 
buvo priimta tuo metu, kai mažai kalorijų turinčių saldiklių vartojimas ES dar nebuvo toks 
įprastas, ir šis pasiūlymas yra puiki galimybė supaprastinti reikalavimus.

Pakeitimas 659
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra 
saldiklio ar 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

teiginys „su 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 
produkto 
pavadinimo

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Vengti pasikartojimo.
Dėl 1.1. punkto, jis nesuteikia papildomos informacijos vartotojui. Jis (ji) turėtų vadovautis 
galiojimo trukmės laikotarpiu.
Mes manome, kad dvigubas saldiklių ženklinimas nėra būtinas. Saldikliai aiškiai nurodomi 
sudėtyje ir, jei reikia, etiketėje įspėjama, kad produkto sudėtyje yra fenilalanino. Nuostata 
buvo priimta tuo metu, kai mažai kalorijų turinčių saldiklių vartojimas ES dar nebuvo toks 
įprastas, ir šis pasiūlymas yra puiki galimybė supaprastinti reikalavimus. 

Pakeitimas 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra 
saldiklio ar 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

teiginys „su 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 
produkto 
pavadinimo

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas dvigubas saldiklių ženklinimas nėra būtinas. Saldikliai aiškiai nurodomi sudėtyje 
ir, jei reikia, etiketėje įspėjama, kad produkto sudėtyje yra fenilalanino. Nuostata buvo 
priimta tuo metu, kai mažai kalorijų turinčių saldiklių vartojimas ES dar nebuvo toks 
įprastas, ir šis pasiūlymas yra puiki galimybė supaprastinti reikalavimus.
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Pakeitimas 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.1 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra 
saldiklio ar 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

teiginys „su 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 
produkto 
pavadinimo

2.1 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra 
saldiklio ar 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

teiginys „su 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 
produkto 
pavadinimo 
pagrindiniame 
regėjimo lauke

Or. en

Pakeitimas 662
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra ir 
cukraus priedų 
arba cukraus, ir 
saldiklio arba 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

teiginys „su 
cukrumi (-ais) ir 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 
produkto 
pavadinimo

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vengti pasikartojimo.
Dėl 1.1. punkto, jis nesuteikia papildomos informacijos vartotojui. Jis (ji) turėtų vadovautis 
galiojimo trukmės laikotarpiu.
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Mes manome, kad dvigubas saldiklių ženklinimas nėra būtinas. Saldikliai aiškiai nurodomi 
sudėtyje ir, jei reikia, etiketėje įspėjama, kad produkto sudėtyje yra fenilalanino. Nuostata 
buvo priimta tuo metu, kai mažai kalorijų turinčių saldiklių vartojimas ES dar nebuvo toks 
įprastas, ir šis pasiūlymas yra puiki galimybė supaprastinti reikalavimus. 

Pakeitimas 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra ir 
cukraus priedų 
arba cukraus, ir 
saldiklio arba 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

teiginys „su 
cukrumi (-ais) ir 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 
produkto 
pavadinimo

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas dvigubas saldiklių ženklinimas nėra būtinas. Saldikliai aiškiai nurodomi sudėtyje 
ir, jei reikia, etiketėje įspėjama, kad produkto sudėtyje yra fenilalanino. Nuostata buvo 
priimta tuo metu, kai mažai kalorijų turinčių saldiklių vartojimas ES dar nebuvo toks 
įprastas, ir šis pasiūlymas yra puiki galimybė supaprastinti reikalavimus.

Pakeitimas 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.2 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra ir 
cukraus priedų 
arba cukraus, ir 

teiginys „su 
cukrumi (-ais) ir 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 

2.2 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra ir 
cukraus priedų 
arba cukraus, ir 

teiginys „su 
cukrumi (-ais) ir 
saldikliu (-iais)“ 
turi būti pateiktas 
prie maisto 
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saldiklio arba 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

produkto 
pavadinimo

saldiklio arba 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

produkto 
pavadinimo 
pagrindiniame 
regėjimo lauke

Or. en

Pakeitimas 665
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra 
aspartamo, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

„sudėtyje yra 
fenilalanino 
šaltinis“

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vengti pasikartojimo.
Dėl 1.1. punkto, jis nesuteikia papildomos informacijos vartotojui. Jis (ji) turėtų vadovautis 
galiojimo trukmės laikotarpiu.
Mes manome, kad dvigubas saldiklių ženklinimas nėra būtinas. Saldikliai aiškiai nurodomi 
sudėtyje ir, jei reikia, etiketėje įspėjama, kad produkto sudėtyje yra fenilalanino. Nuostata 
buvo priimta tuo metu, kai mažai kalorijų turinčių saldiklių vartojimas ES dar nebuvo toks
įprastas, ir šis pasiūlymas yra puiki galimybė supaprastinti reikalavimus. 

Pakeitimas 666
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2,3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2.3 Maisto „sudėtyje yra 2.3 Maisto „sudėtyje yra 
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produktai, kurių 
sudėtyje yra 
aspartamo, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

fenilalanino 
šaltinis“

produktai, kurių 
sudėtyje yra 
aspartamo, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

aspartamo, kuris 
yra fenilalanino 
šaltinis“

Or. en

Pakeitimas 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. MAISTO PRODUKTAI, KURIŲ 
SUDĖTYJE YRA GLUTAMO RŪGŠČIŲ 
ARBA GLUTAMO RŪGŠTIES DRUSKŲ 
3a.1 Maisto produktai, 
kurių sudėtyje yra 
vienas arba keli maisto 
priedai: E620, E 621, 
E622, E623, E624 ir E 
625

„Sudėtyje yra 
apetitą 
sukeliančių 
sudedamųjų 
dalių“

Or. en

Pakeitimas 668
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. ALKOHOLINIAI GĖRIMAI:
4a.1 Alkoholiniai 
gėrimai 

„Gali būti 
kenksminga 
nėščioms 
moterims“

Or. en
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Pakeitimas 669
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. GENETIŠKAI MODIFIKUOTI 
ORGANIZMAI (GMO)
5a.1 Maisto produktai, 
kurių sudėtyje yra 
GMO

Ženklinama 
remiantis 
Direktyvos 
2001/18/EB 
nuostatomis

5a.2 Maisto produktai, 
kuriuos gaminant 
naudota GMO 

„Pagaminta 
naudojant 
genetiškai 
modifikuotas 
sudedamąsias 
dalis“ 

Or. en

Pakeitimas 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. KITI MAISTO PRODUKTAI

Or. en
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Pakeitimas 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5a.1 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a.1 Maisto 
produktai, kurie 
pagaminti iš gyvulių, 
kurie buvo šeriami 
genetiškai 
modifikuotais 
pašarais pagal 
Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1829/2003 
nuostatas

„pagaminta iš gyvulių, 
kurie buvo šeriami 
genetiškai 
modifikuotais 
pašarais“ 
Jei maisto produkto 
sudėtyje yra kelios 
sudedamosios dalys, iš 
kurių viena arba kelios 
pagamintos iš gyvulių, 
kurie buvo šeriami 
genetiškai 
modifikuotais pašarais 
pagal Tarybos 
reglamento (EB) 
Nr. 1829/2003 
nuostatas, žodžiai 
„pagaminta iš gyvulių, 
kurie buvo šeriami 
genetiškai 
modifikuotais 
pašarais“ įrašomi į 
pagal 19 straipsnio 
nuostatas nustatytą 
sudedamųjų dalių 
sąrašą iš karto po 
atitinkamos (-ų) 
sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) 
pavadinimo. Jeigu 
sudedamųjų dalių 
sąrašo nėra, žodžiai 
„pagaminta iš gyvulių, 
kurie buvo šeriami 
genetiškai 
modifikuotais 
pašarais“ aiškiai 
užrašomi ant etiketės.

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojams gali būti įdomu žinoti, ar maistas buvo pagamintas naudojant genetiškai 
modifikuotus pašarus. Šiuo požiūriu esama aiškaus neatitikimo dėl nuostatų dėl maisto, 
pagaminto iš gyvulių, kurie buvo maitinami genetiškai modifikuotais pašarais: Reglamento 
1829/2003 16 konstatuojamoji dalis leidžia teigti, kad maistas, pagamintas iš gyvulių, kurie 
buvo maitinami genetiškai modifikuotais pašarais, nepriklauso to reglamento taikymo sričiai. 
Tai reiškia, kad į reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 nėra įtrauktos nuostatos dėl ženklinimo; 
todėl atitinkamos taisyklės šiuo požiūriu turėtų būti suformuluotos šiame reglamente.

Pakeitimas 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5a.2 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a.2 Maisto 
produktai, kuriuos 
gaminant naudotos 
nanotechnologijos

„pagaminta naudojant 
nanotechnologijas“  
Jei maisto produkto 
sudėtyje yra kelios 
sudedamosios dalys, iš 
kurių viena arba kelios 
pagamintos naudojant 
nanotechnologijas, 
žodžiai „pagaminta 
naudojant 
nanotechnologijas“ 
įrašomi į pagal 19 
straipsnio nuostatas 
nustatytą sudedamųjų 
dalių sąrašą iš karto po 
atitinkamos (-ų) 
sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) pavadinimo. 
Jeigu sudedamųjų dalių 
sąrašo nėra, žodžiai 
„pagaminta naudojant 
nanotechnologijas“ 
aiškiai užrašomi ant 
etiketės.

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojams gali būti įdomu žinoti, ar maistas buvo pagamintas naudojant nanotechnologijas. 
Nanotechnologijų naudojimas gali turėti įtakos produkto ypatybėms, net jei sudėtinės dalys 
yra tokios pačios, kaip ir produkto, kuris pagamintas nenaudojant nanotechnologijų.

Pakeitimas 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5a.3 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a.3 Maisto 
produktai, kuriuose 
yra kiaušinių arba 
kiaušinių produktų

(1) „laisvai laikomų vištų 
kiaušiniai“,
(2) „ant kraiko laikomų 
vištų kiaušiniai“ arba
(3) „narvuose laikomų 
vištų kiaušiniai“ 
užrašoma skliausteliuose 
po kiekvienos atitinkamos 
sudedamosios dalies 
pavadinimo sudedamųjų 
dalių sąraše atsižvelgiant į 
tai, kokie ūkininkavimo 
metodai naudojami 
vištoms, sudėjusioms šiuos 
kiaušinius, laikyti. 
Ekologiškai pagamintų 
kiaušinių atveju, 
atitinkamos sudedamosios 
dalys gali būti 
ženklinamos remiantis 
Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 834/2007 23 straipsnio 
4 dalies b punkto 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Daug vartotojų norėtų sužinoti, kaip buvo pagaminti kiaušiniai, esantys jų maisto 
produktuose.
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Pakeitimas 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5a.4 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a.4 Didelių 
plėšriųjų rūšių 
žuvų, kurios 
išvardytos 
Komisijos 
reglamento (EB) 
Nr. 466/2001 pirmo 
priedo 3.3.1.1. 
papunktyje, mėsa 
arba maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra šių 
rūšių žuvų mėsos.

„sudėtyje yra metilo 
gyvsidabrio: 
nerekomenduojama 
nėščioms arba krūtimi 
maitinančioms 
moterims, ketinančioms 
pastoti moterims ir 
vaikams“ turi būti 
užrašoma iš karto po 
sudedamųjų dalių 
sąrašo. Kai sudedamųjų 
dalių sąrašo nėra, šis 
teiginys turi būti 
pateikiamas prie maisto 
produkto pavadinimo.

Or. en

Pagrindimas

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution. 
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Pakeitimas 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5a.5 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a.5 Gyvulių, kurie 
prieš skerdimą nebuvo 
apsvaiginti, mėsa

„gyvulių, kurie prieš 
skerdimą nebuvo 
apsvaiginti, mėsa“

Or. en

Pagrindimas

ES teisės aktais tam tikroms religinėms bendruomenėms leidžiama skersti gyvulius maistui jų 
neapsvaiginus. Dalis šios mėsos nėra parduodama musulmonams arba žydams, ir patenka į 
rinką, kur ją gali nupirkti vartotojai, kurie galbūt nenorėtų pirkti mėsos gyvulių, kurie prieš 
žudant nebuvo apsvaiginti. Atitinkamai vartotojai turėtų būti informuoti, kad tam tikras mėsos 
kiekis gaunamas iš gyvulių, kurie nebuvo apsvaiginti. Ši informacija turėtų leisti jiems 
pasirinkti maistą, kaip to reikalauja jų etiniai įsitikinimai.

Pakeitimas 676
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5a.6 punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a.6 Fasuoti 
nesmulkinti riešutai

Etiketėje aiškiai 
nurodomas teiginys: 
„Nevalgykite keistai 
atrodančių arba keisto 
skonio riešutų, nes 
juose gali būti didelis 
aflatoksinų kiekis“.

Or. en

Pagrindimas

Priėmus susitarimą ES, Europos Sąjungoje riešutams leidžiamas daugiau negu du kartus 
didesnis negu anksčiau aflatoksinų kiekis. Tyrimai parodė, kad žmonėms, kurie mano, kad tai 
gali pakenkti jų sveikatai, ženklinimas leistų 90 proc. sumažinti riešutų, kurie laikomi 
turinčiais daug aflatoksinų, vartojimą. Įspėjantis užrašas sumažintų aflatoksinų pavojų 
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nežiūrint to, kad dabar leistinas jų kiekis yra didesnis.

Pakeitimas 677
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PAVIRŠIAUS 
APDOROJIMAS 
Vaisiai ir daržovės, 
kurių paviršius 
nuėmus derlių buvo 
apdorotas maisto 
priedais arba 
pesticidais.

„apdorotas 
paviršius“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiose taisyklėse nėra bendrų reikalavimų dėl informacijos apie tai, kaip nuėmus 
derlių vaisiai ir daržovės buvo apdoroti įvairių priedų arba pesticidų pagalba siekiant ilgiau 
išlaikyti juos šviežius. Tai reiškia, kad vartotojas perka produktus, kurie iš tikrųjų nėra tokie 
„švieži“. Vartotojai turi teisę gauti informaciją apie tai, kad maisto produktų, kuriuos jie 
perka paviršius buvo apdorotas cheminėmis medžiagomis.

Pakeitimas 678
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS 
NETAIKOMAS REIKALAVIMAS 
PATEIKTI PRIVALOMĄJĮ MITYBINĮ 
TEIGINĮ

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS 
NETAIKOMAS REIKALAVIMAS 
PATEIKTI PRIVALOMĄJĮ MITYBINĮ 
TEIGINĮ

- neperdirbti produktai, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies arba 
sudedamųjų dalių kategorijos;

- neperdirbti produktai, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies arba 
sudedamųjų dalių kategorijos; Įskaitant 
vandenį, druską, kvapiąsias medžiagas, 
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maisto priedus, pagalbines perdirbimo 
medžiagas ir maisto fermentus.

- produktai, perdirbti atliekant tik vieną 
perdirbimo operaciją – rūkant arba 
brandinant, sudaryti iš vienintelės 
sudedamosios dalies arba sudedamųjų 
dalių kategorijos;

- produktai, perdirbti atliekant tik vieną 
perdirbimo operaciją – rūkant, verdant 
vandenyje arba brandinant, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies arba 
sudedamųjų dalių kategorijos;

- žmonėms vartoti skirtas vanduo, įskaitant 
vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir
(arba) kvapiųjų medžiagų;

– natūralus mineralinis vanduo arba 
kitoks vanduo, skirtas žmonėms vartoti, 
įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies 
dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

- prieskoninis augalas, prieskonis arba jų 
mišiniai;

- prieskoninis augalas, prieskonis arba jų 
mišiniai;

- druska ir druskos pakaitalai; - druska ir druskos pakaitalai;

- cukraus rūšys, kurios nurodytos Tarybos 
direktyvoje 2001/111/EB dėl kai kurių 
žmonėms vartoti skirto cukraus rūšių; 

- produktai, kuriems taikoma 1999 m. 
vasario 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 1999/4/EB dėl kavos ir 
cikorijos ekstraktų, nemaltos arba maltos 
kavos pupelės ir nemaltos arba maltos 
kavos pupelės be kofeino;

- produktai, kuriems taikoma 1999 m. 
vasario 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 1999/4/EB dėl kavos ir 
cikorijos ekstraktų, nemaltos arba maltos 
kavos pupelės ir nemaltos arba maltos 
kavos pupelės be kofeino;

- vaistažolių arbata, arbata, arbata be 
kofeino, greitai paruošiama arba tirpi 
arbata, arbatos ekstraktas, greitai 
paruošiama arba tirpi arbata ar arbatos 
ekstraktas be kofeino, į kuriuos neįdėta 
sudedamųjų dalių;

- vaistažolių arbata, arbata, arbata be 
kofeino, greitai paruošiama arba tirpi 
arbata, arbatos ekstraktas, greitai 
paruošiama arba tirpi arbata ar arbatos 
ekstraktas be kofeino, į kuriuos neįdėta 
sudedamųjų dalių;

- fermentuotas actas ir acto pakaitalai, 
įskaitant tuos, į kuriuos įdėta tik kvapiųjų 
medžiagų;

- fermentuotas actas ir acto pakaitalai, 
įskaitant tuos, į kuriuos įdėta tik kvapiųjų 
medžiagų;

- kvapiosios medžiagos; - kvapiosios medžiagos;
- maisto priedai; - maisto priedai;

- pagalbinės perdirbimo medžiagos; - pagalbinės perdirbimo medžiagos;
- maisto fermentai; - maisto fermentai;

- želatina; - želatina;
- uogienės tirštinimo mišiniai; - uogienės tirštinimo mišiniai;

- mielės; - mielės;
- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus, ant kurio 
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mažesnis nei 25 cm2. galima spausdinti, plotas yra mažesnis nei
50 cm2;

- maisto produktai, kuriuos pavieniai 
asmenys parduoda atsitiktinėmis progomis, 
o ne vykdydami įsipareigojimus, 
atsižvelgiant į kuriuos reikštų, kad veikla 
turi tam tikrą tęstinumą ir vykdoma pagal 
tam tikrą modelį;

- maisto produktai, kuriuos pavieniai 
asmenys parduoda atsitiktinėmis progomis, 
o ne vykdydami įsipareigojimus, 
atsižvelgiant į kuriuos reikštų, kad veikla 
turi tam tikrą tęstinumą ir vykdoma pagal 
tam tikrą modelį;

- maisto produktai, kuriuos gamintojas 
nedideliais kiekiais tiesiogiai tiekia 
galutiniam vartotojui arba vietos 
mažmeninėms įmonėms, kurios tiesiogiai 
tiekia galutiniam vartotojui;

- maisto produktai, kuriuos gamintojas 
nedideliais kiekiais tiesiogiai tiekia 
galutiniam vartotojui arba vietos 
mažmeninėms įmonėms, kurios tiesiogiai 
tiekia galutiniam vartotojui;

- maisto produktai, esantys vidinėje 
pakuotėje, kuri neskirta parduoti be 
išorinės pakuotės (informacija apie 
maistingumą pateikiama ant išorinės 
pakuotės, jei produktas nepriskiriamas 
maisto produktų, kuriems pagal šį priedą 
reikalavimas netaikomas, kategorijoms).

- maisto produktai, esantys vidinėje 
pakuotėje, kuri neskirta parduoti be 
išorinės pakuotės (informacija apie 
maistingumą pateikiama ant išorinės 
pakuotės, jei produktas nepriskiriamas 
maisto produktų, kuriems pagal šį priedą 
reikalavimas netaikomas, kategorijoms).

– nefasuoti maisto produktai, kurie 
nurodyti šio reglamento 2 straipsnio 2 
dalies ea punkte.

Or. de

Pagrindimas

Išimtys: Maisto produktų, kuriems netaikomas reikalavimas pateikti privalomąją maistingumo 
informaciją, sąrašą reikėtų papildyti šiais duomenimis:

 mažesnės kaip 50 cm² pakuotės dėl praktinių priežasčių;  
 aromatizuota arbata;  
 „vanduo“ pakeisti „natūralus mineralinis vanduo ir kitoks vanduo“
 cukrūs kaip nustatyta Direktyvoje 2001/111/EB.

Nefasuotas maistas (tai yra bet koks maistas, siūlomas vartotojui nesupakuotas arba 
supakuojamas jo pageidavimu, arba sufasuojamas prekybos vietoje tiesioginio pardavimo 
reikmėms).
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Pakeitimas 679
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS 
NETAIKOMAS REIKALAVIMAS 
PATEIKTI PRIVALOMĄJĮ MITYBINĮ 
TEIGINĮ

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS 
NETAIKOMAS REIKALAVIMAS 
PATEIKTI PRIVALOMĄJĮ MITYBINĮ 
TEIGINĮ

- neperdirbti produktai, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies 
arba sudedamųjų dalių kategorijos;

- neperdirbti produktai, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies 
arba sudedamųjų dalių kategorijos;

- produktai, perdirbti atliekant tik 
vieną perdirbimo operaciją – rūkant 
arba brandinant, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies 
arba sudedamųjų dalių kategorijos;

- produktai, perdirbti atliekant tik 
vieną perdirbimo operaciją – rūkant 
arba brandinant, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies 
arba sudedamųjų dalių kategorijos;

- žmonėms vartoti skirtas vanduo, 
įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik 
anglies dioksido ir (arba) kvapiųjų 
medžiagų;

- žmonėms vartoti skirtas vanduo, 
įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik 
anglies dioksido ir (arba) kvapiųjų 
medžiagų;

- prieskoninis augalas, prieskonis 
arba jų mišiniai;

- prieskoninis augalas, prieskonis 
arba jų mišiniai;

- druska ir druskos pakaitalai; - druska ir druskos pakaitalai;
- produktai, kuriems taikoma 

1999 m. vasario 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/4/EB dėl kavos ir cikorijos
ekstraktų1, nemaltos arba maltos 
kavos pupelės ir nemaltos arba 
maltos kavos pupelės be kofeino;

- produktai, kuriems taikoma 
1999 m. vasario 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
1999/4/EB dėl kavos ir cikorijos
ekstraktų2, nemaltos arba maltos 
kavos pupelės ir nemaltos arba 
maltos kavos pupelės be kofeino;

-
- vaistažolių arbata, arbata, arbata be 

kofeino, greitai paruošiama arba 
tirpi arbata, arbatos ekstraktas, 
greitai paruošiama arba tirpi arbata 
ar arbatos ekstraktas be kofeino, į 
kuriuos neįdėta sudedamųjų dalių;

- vaistažolių arbata, arbata, arbata be 
kofeino, greitai paruošiama arba 
tirpi arbata, arbatos ekstraktas, 
greitai paruošiama arba tirpi arbata 
ar arbatos ekstraktas be kofeino, į 
kuriuos neįdėta sudedamųjų dalių;

- fermentuotas actas ir acto 
pakaitalai, įskaitant tuos, į kuriuos 
įdėta tik kvapiųjų medžiagų;

- fermentuotas actas ir acto 
pakaitalai, įskaitant tuos, į kuriuos 
įdėta tik kvapiųjų medžiagų;
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- kvapiosios medžiagos; - kvapiosios medžiagos;
- maisto priedai; - maisto priedai;

- pagalbinės perdirbimo medžiagos; - pagalbinės perdirbimo medžiagos;
- maisto fermentai; - maisto fermentai;

- želatina; - želatina;
- uogienės tirštinimo mišiniai; - uogienės tirštinimo mišiniai;

- mielės; - mielės;
- maisto produktai pakuotėse arba 

taroje, kurių didžiausias paviršiaus 
plotas yra mažesnis nei 25 cm2.

- maisto produktai pakuotėse arba 
taroje, kurių didžiausias paviršiaus 
plotas yra mažesnis nei 100 cm2.

- maisto produktai, kuriuos pavieniai 
asmenys parduoda atsitiktinėmis 
progomis, o ne vykdydami 
įsipareigojimus, atsižvelgiant į 
kuriuos reikštų, kad veikla turi tam 
tikrą tęstinumą ir vykdoma pagal 
tam tikrą modelį;

- maisto produktai, kuriuos pavieniai 
asmenys parduoda atsitiktinėmis 
progomis, o ne vykdydami 
įsipareigojimus, atsižvelgiant į 
kuriuos reikštų, kad veikla turi tam 
tikrą tęstinumą ir vykdoma pagal 
tam tikrą modelį;

- figūrinių formų iš cukraus 
pagaminti saldumynai;

- figūrinių formų šokoladiniai 
maisto produktai;

- maisto produktai, kuriuos
gamintojas nedideliais kiekiais 
tiesiogiai tiekia galutiniam 
vartotojui arba vietos 
mažmeninėms įmonėms, kurios 
tiesiogiai tiekia galutiniam 
vartotojui;

- maisto produktai, kuriuos 
gamintojas nedideliais kiekiais 
tiesiogiai tiekia galutiniam 
vartotojui arba vietos 
mažmeninėms įmonėms, kurios 
tiesiogiai tiekia galutiniam 
vartotojui;

- maisto produktai, esantys vidinėje 
pakuotėje, kuri neskirta parduoti be 
išorinės pakuotės (informacija apie 
maistingumą pateikiama ant 
išorinės pakuotės, jei produktas 
nepriskiriamas maisto produktų, 
kuriems pagal šį priedą 
reikalavimas netaikomas, 
kategorijoms).

- maisto produktai, esantys vidinėje 
pakuotėje, kuri neskirta parduoti be 
išorinės pakuotės (informacija apie 
maistingumą pateikiama ant 
išorinės pakuotės, jei produktas 
nepriskiriamas maisto produktų, 
kuriems pagal šį priedą 
reikalavimas netaikomas, 
kategorijoms).

- rinkiniai ir dovanų pakuotės;
- mišrūs produktų rinkiniai;
- kramtomoji guma.
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Or. en

Pagrindimas

Kalėdų Senelių ir Velykų kiškių figūros, pagamintos iš šokolado ir cukraus yra tradiciniai 
produktai. Jie neturėtų būti bjaurojami nurodant priekyje bet kokią informaciją apie jų 
maistinę sudėtį, ir todėl reikalavimas pateikti informaciją apie jų maistinę vertę jiems iš viso 
netaikomas. Mažos pakuotės, kurių paviršius mažesnis negu 100 cm2, netinkamos nurodyti 
maistinę sudėtį dėl to, kad ant jų yra labai mažai vietos.

Pakeitimas 680
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– produktai, perdirbti atliekant tik vieną 
perdirbimo operaciją – rūkant arba 
brandinant, sudaryti iš vienintelės 
sudedamosios dalies arba sudedamųjų 
dalių kategorijos;

– produktai, perdirbti atliekant tik vieną 
perdirbimo operaciją – rūkant arba 
brandinant, ir vaisiai bei daržovės, kurie 
buvo išdžiovinti ir galbūt vėl sudrėkinti 
vandeniu, sudaryti iš vienintelės 
sudedamosios dalies arba sudedamųjų
dalių kategorijos;

Or. fr

Pagrindimas

Tai toks apdorojimo būdas, kuris nesumažina produkto kokybės. Džiovinimas, pavyzdžiui, 
brandinant, nepakeičia produkto struktūros. Kaip pavyzdžius galima pateikti džiovintas 
slyvas, pomidorus, abrikosus ir figas. Taigi logiška, kad džiovintų produktų nereikia įprastai 
nurodyti mitybos deklaracijoje.

Pakeitimas 681
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- žmonėms vartoti skirtas vanduo, įskaitant 
vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir

- natūralus mineralinis vanduo arba 
kitoks vanduo, skirtas žmonėms vartoti, 
įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies 
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(arba) kvapiųjų medžiagų; dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

Or. en

Pagrindimas

Vanduo: Pasiūlymo 28 straipsnio 1 dalyje teigiama „Šio skirsnio nuostatos netaikomos
maisto produktams, kuriems taikomi šie teisės aktai: (b) Tarybos direktyva 80/77/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, 
suderinimo“. Norint išvengti painiavos, svarbu IV priede nurodyti išimtį į butelius išpilstytam 
vandeniui, panašią į Direktyvos 90/496 1 straipsnio 2 dalį.

Pakeitimas 682
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- žmonėms vartoti skirtas vanduo, 
įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies 
dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

- natūralus mineralinis vanduo arba 
kitoks vanduo, skirtas žmonėms vartoti, 
įskaitant vandenį, į kurį įdėta tik anglies 
dioksido ir (arba) kvapiųjų medžiagų;

Or. en

Pakeitimas 683
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- prieskoninis augalas, prieskonis arba
jų mišiniai;

- prieskoniniai augalai, prieskoniai, 
pagardai ir jų mišiniai;

Or. en

Pagrindimas

Prieskoninis augalas: Paaiškinimas.
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Pakeitimas 684
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- prieskoninis augalas, prieskonis arba
jų mišiniai;

- prieskoniniai augalai, prieskoniai, 
pagardai ir jų mišiniai;

Or. en

Pakeitimas 685
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- cukrus;

Or. en

Pagrindimas

Cukrus: Cukrų sudaro vienintelė maistinė medžiaga, kurią lengva nustatyti neklaidinant 
vartotojų.

Pakeitimas 686
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- cukrus;

Or. en
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Pakeitimas 687
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 15 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- kramtomoji guma;

Or. en

Pagrindimas

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.

Pakeitimas 688
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 15 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- kramtomosios gumos produktai.

Or. de

Pagrindimas

Kramtomosios gumos gaminiai neturi reikšmingos maistinės vertės kiekių, kaip numatyta 
šiame reglamente, ir jie nėra skirti suvalgyti. Be to, su jais kasdien gaunamų kalorijų kiekis 
nereikšmingas.
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Pakeitimas 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- maisto produktai pakuotėse arba 
taroje, kurių didžiausias paviršiaus plotas 
yra mažesnis nei 25 cm2.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuoroda į (naujo) 17 straipsnio 2a dalies pakeitimą, kur šis sakinys įtrauktas į straipsnį ir 
nurodant, kad informacija apie susijusią maistinę vertę internetu yra privaloma ir perkant 
suteikiama reikalinga informacija.

Pakeitimas 690
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 
mažesnis nei 25 cm2.

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 
mažesnis nei 100 cm2;

Or. en

Pagrindimas

100 cm²: Siūloma išimtis mažoms pakuotėms (mažesnėms negu 25 cm²) nėra realiai 
įgyvendinama. Šis dydis turėtų būti didesnis (100 cm²), laikantis rinkos reikalavimų.
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Pakeitimas 691
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 
mažesnis nei 25 cm2.

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus
(miniatiūriniams buteliams – didžiausios 
etiketės) plotas yra mažesnis nei 25 cm2.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuose, ypač spiritinių gėrimų, sektoriuose labai paplitę miniatiūriniai buteliai, 
paprastai parduodami 5cl. Būtų gerai, kad jiems taip pat būtų taikomi ženklinimo 
reikalavimai dėl jų mažo dydžio ir „degustavimo“ pakuočių. Vis dėlto buteliai negali būti 
lengvai išmatuojami nurodant didžiausią jų paviršiaus plotą. Todėl būtų paprasčiau, ypač 
vykdymo kontrolės institucijoms, kad suteikiant išimtį pagrindinis veiksnys būtų didžiausias 
leidžiamas etiketės dydis. 

Pakeitimas 692
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 17 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- šventiniai konditerijos gaminiai ir 
cukrinės bei šokoladinės figūros.

Or. de

Pagrindimas

Išaiškinimas.
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Pakeitimas 693
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 19 a b c aiškinamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- rinkiniai ir dovanų pakuotės;

- mišrūs produktų rinkiniai;
- kramtomoji guma.

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktams, pavyzdžiui, rinkiniams ir dovanoms, mišrioms pakuotėms ir kramtomajai 
gumai taip pat turėtų būti taikomos išimtys.

Pakeitimas 694
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 19 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- menkos maistinės vertės maisto 
produktai, kuriuos suvartojus gaunama 
mažiau negu 25 kcal energijos ir mažiau 
negu 3,5 proc. kasdien būtino suvartoti 
druskos, riebalų ir sočiųjų riebalų rūgščių 
kiekio (pagal vidutinį kasdien 
suvartojamą kiekį).

Or. de

Pagrindimas

Burnos kvapo gaivinimo ir kiti  panašūs maisto produktai, priešingai negu įprasti maisto 
produktai, mitybai nesuteikia jokių  makromaistinių medžiagų ir todėl jiems nereikėtų taikyti 
tų pačių ženklinimo  taisyklių kaip įprastiems maisto produktams. Jei tokiems maisto 
produktams nebūtų taikomas  reikalavimas  pateikti privalomąją maistingumo informaciją, 
būtų  užtikrinama, kad jiems ir toliau būtų  naudojamos mažos pakuotės, o tai leistų išvengti 
papildomų atliekų. 
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Pakeitimas 695
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A ir B dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

A DALIS – MAISTO PRODUKTO 
PAVADINIMAS

Išbraukta.

1. Valstybėje narėje, kurioje 
produktas yra parduodamas, leidžiama 
vartoti tą maisto produkto pavadinimą, 
kuriuo jis buvo teisėtai gaminamas ir 
parduodamas jį pagaminusioje valstybėje 
narėje.
Tačiau jeigu taikant kitas šio reglamento, 
visų pirma 9 straipsnio, nuostatas 
valstybės narės, kurioje maisto produktas 
parduodamas, vartotojai negali sužinoti 
tikrosios jo prigimties ir atskirti nuo 
maisto produktų, su kuriais jis gali būti 
painiojamas, šalia maisto produkto 
pavadinimo teikiama ir kitokia 
aprašomojo pobūdžio informacija.
2. Išimtiniais atvejais maisto 
produktą pagaminusios valstybės narės 
vartojamas jo pavadinimas nėra taikomas 
produktą parduodančioje valstybėje 
narėje, jei, atsižvelgiant į produkto sudėtį 
arba gamybą, šio pavadinimo maisto 
produktas taip skiriasi nuo įprastai šiuo 
pavadinimu žinomo maisto produkto, kad 
1 punkto nuostatų nepakanka, kad 
produktą parduodančios valstybės narės 
pirkėjai gautų teisingą informaciją.
3. Pavadinimas, saugomas kaip 
intelektinė nuosavybė, registruotasis 
prekės pavadinimas, ar išgalvotas 
pavadinimas negali būti vartojami vietoje 
maisto produkto pavadinimo.
B DALIS – SU MAISTO PRODUKTO 
PAVADINIMU TEIKIAMI PRIVALOMI 
DUOMENYS
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1. Maisto produkto pavadinimą 
sudaro arba kartu su juo teikiama 
informacija apie fizinį maisto produkto 
pavidalą arba ypatingą jo apdorojimą 
(pvz., susmulkintas į miltelius, išdžiovintas 
šaldant, labai užšaldytas, greitai 
užšaldytas, koncentruotas, rūkytas) visais 
atvejais, kai, nepateikus šios informacijos, 
pirkėjas gali būti suklaidintas.
2. Ant visų jonizuojančiąja 
spinduliuote apdorotų maisto produktų 
turi būti šios nuorodos:
„apšvitinta“ arba „apdorota 
jonizuojančiąja spinduliuote“.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta į cituojamą straipsnį.

Pakeitimas 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bet kokio mėsos produkto, kuris 
atrodo kaip mėsos atpjova, sukapotos 
skerdienos dalis, mėsos griežinys, mėsos 
gabalas, skerdena arba kaip konservuota 
mėsa, į etiketėje nurodomą maisto 
produkto pavadinimą turi įeiti ši 
informacija:
(a) visos pridėtos sudedamosios dalys, 
kurių gyvulinė kilmė skiriasi nuo likusios 
mėsos dalies kilmės; ir
(b) bet koks pridėto vandens kiekis šiomis 
aplinkybėmis:
- virtos ir nevirtos mėsos atveju arba virtos 
konservuotos mėsos atveju – pridėto 
vandens kiekis, jeigu jis sudaro daugiau 
negu 5 proc. viso produkto svorio;
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- nevirtos konservuotos mėsos atveju –
pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro 
daugiau negu 10 proc. viso produkto 
svorio.

Or. en

Pagrindimas

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pakeitimas 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. Bet kokio žuvies produkto, kuris 
atrodo kaip žuvies atpjova, filė, griežinėlis 
arba gabalas, į etiketėje nurodomą maisto 
produkto pavadinimą turi įeiti ši 
informacija:
(a) visos augalinės kilmės sudedamosios 
dalys ir visos sudedamosios dalys, kurių 
kilmė gyvūninė, tačiau ne iš žuvų; ir
(b) pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro 
daugiau negu 5 proc. viso produkto 
svorio.

Or. en

Pagrindimas

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
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order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Pakeitimas 698
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Sudėties kriterijai, tikrinami pagal dienos 
vidurkį:

Išbraukta.

Riebu
mas

Jungiamasi
s audinys: 
mėsos 
baltymų 
santykis

— liesa 
smulkinta mėsa

≤ 7 % ≤ 12

— smulkinta 
gryna jautiena

≤ 20 % ≤ 15

— smulkinta 
mėsa, kurioje 
yra kiaulienos

≤ 30 % ≤ 18

— smulkinta 
kitų rūšių 
gyvūnų mėsa

≤ 25 % ≤ 15

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 III priedo V skyriaus IV skirsnio 
reikalavimų etiketėse užrašoma:
- „riebumo procentas mažesnis nei ...“,
- „jungiamasis audinys: mėsos baltymų santykis 
mažesnis nei...“.
3. Valstybės narės gali leisti tiekti 
nacionalinei rinkai šios dalies 1 punkte nustatytų 
kriterijų neatitinkančią smulkintą mėsą, 
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pažymėtą nacionaliniu ženklu, kurio neįmanoma 
supainioti su Reglamento (EB) Nr. 853/2004 5 
straipsnio 1 dalyje nurodytais ženklais.

Or. en

Pakeitimas 699
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieskonių ir 
prieskoninių 
augalų mišiniai, 
kuriuose pagal 
masę neišsiskiria 
nė vienas 
prieskonis ar 
prieskoninis 
augalas

Gali būti išvardyti 
kitokia tvarka, 
tokiu atveju 
sudedamųjų dalių 
sąraše įrašomi 
žodžiai 
„įvairiomis 
dalimis“.

5. Prieskonių ir 
prieskoninių 
augalų mišiniai ir 
ruošiniai, 
kuriuose pagal 
masę neišsiskiria 
nė vienas 
prieskonis ar 
prieskoninis 
augalas 

Gali būti išvardyti 
kitokia tvarka, 
tokiu atveju 
sudedamųjų dalių 
sąraše įrašomi 
žodžiai 
„įvairiomis 
dalimis“.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama išlaikyti ligšiolinę taisyklę, kuri iki šiol apėmė ir prieskonių ruošinius.

Pakeitimas 700
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalis. Įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudedamosios dalys, kurios priskiriamos 
vienai iš toliau išvardytų kategorijų ir 
kurios yra kito maisto produkto sudedamoji 
dalis, turi būti nurodomos tik pagal tos 
kategorijos pavadinimą. 

Komisija gali parengti maisto priedų ir 
maisto fermentų bendrinių pavadinimų, 
kuriuos būtų galima naudoti vietoj 
konkrečių pavadinimų, sąrašą. Ši 
priemonė, skirta šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
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papildant, priimama laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 
Sudedamosios dalys, kurios priskiriamos 
vienai iš toliau išvardytų kategorijų ir 
kurios yra kito maisto produkto sudedamoji 
dalis, turi būti nurodomos tik pagal tos 
kategorijos pavadinimą.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis priedų turi labai ilgus ir (arba) labai techninius pavadinimus, kurie nesuteikia 
vartotojams papildomos informacijos, tačiau etiketėje užima labai daug vietos. Todėl 
pateisinama leisti naudoti trumpesnius arba bendresnius pavadinimus.

Pakeitimas 701
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Krakmolai ir 
fizikiniais būdais 
arba fermentais 
modifikuoti 
krakmolai

„Krakmolas“ 4. Krakmolai ir 
fizikiniais būdais 
arba fermentais 
modifikuoti 
krakmolai,
iškaitinti arba 
dekstrinuoti 
krakmolai, 
rūgštimi ar 
šarmais apdoroti 
krakmolai bei 
balinti 
krakmolai.

„Krakmolas“

Or. de

Pagrindimas

Kategorijos pavadinimą „Krakmolas“ reikėtų papildyti dekstrinu arba dekstrinuotu 
krakmolu, rūgštimi ar šarmais apdorotu krakmolu arba balintu krakmolu. Šios medžiagos 
praktiškai naudojamos  gaminant maistą ir nurodytinos sudedamųjų dalių sąraše. Direktyvoje 
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95/2/EB dėl maisto priedų aiškiai sakoma, kad jos nepatenka į šios direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 17 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų tinkamais 
žmonių maistui, skeleto raumenys1, su jiems 
priklausančiais ar greta esančiais audiniais, jei 
bendras jų sudėtyje esančių riebalų ir jungiamojo 
audinio kiekis neviršija toliau nurodytų kiekių ir kai 
mėsa yra kito maisto produkto sudedamoji dalis. 
Produktams, kuriems taikoma „mechaniškai atskirtos 
mėsos“ apibrėžtis, šis apibūdinimas netaikomas.

„… mėsa“ ir atitinkamos (-ų) 
rūšies (-ių) gyvūno pavadinimas 
(-ai)

Didžiausias leidžiamas riebalų ir jungiamojo 
audinio kiekis sudedamosioms dalims, kurios 
apibūdinamos žodžiu „… mėsa“
Rūšis Rieb

alai 
(%)

Jungiama
sis 
audinys 
(%)

Žinduoliai (išskyrus 
triušius ir kiaules) ir 
rūšių mišinys, kurio 
didesnę dalį sudaro 
žinduoliai

25 25

Kiaulės 30 25
Paukščiai ir triušiai 15 10
Jei šie didžiausi leidžiami kiekiai viršijami, bet 
„mėsa“ atitinka visus kitus jai taikomus kriterijus, 
„…mėsos“ kiekis turi būti atitinkamai sumažintas, o 
sudedamųjų dalių sąraše prie žodžio „…mėsa“ turi 
būti nurodyti esami riebalai ir (arba) jungiamasis 
audinys.

Pakeitimas

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų tinkamais 
žmonių maistui, skeleto raumenys1, su jiems 
priklausančiais ar greta esančiais audiniais ir kai 

„… mėsa“ ir atitinkamos (-ų) 
rūšies (-ių) gyvūno pavadinimas 
(-ai)3, po to rašomi žodžiai 
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mėsa yra kito maisto produkto sudedamoji dalis. 
Produktams, kuriems taikoma „mechaniškai atskirtos 
mėsos“ apibrėžtis, šis apibūdinimas netaikomas.

„kurioje yra“ ir nurodoma 
bendra procentinė riebalų bei 
jungiamųjų audinių dalis;

Or. en

Pagrindimas

Nepateisinama, kad gyvuliniai produktai, kuriuos iki 55 proc. sudaro riebalai ir jungiamasis 
audinys būtų vadinami „mėsa“. Todėl sudedamųjų dalių sąraše visuomet turėtų būti nurodyta 
riebalų ir jungiamojo audinio procentinė dalis.

Pakeitimas 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 18 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18. Visų rūšių 
produktai, 
kuriems taikoma 
„mechaniškai 
atskirtos mėsos“ 
apibrėžtis.

„mechaniškai 
atskirta mėsa“ ir 
atitinkamos (-ų) 
rūšies (-ių) 
gyvūno 
pavadinimas (-ai) 
(3)

18. Visų rūšių 
produktai, 
kuriems taikoma 
„mechaniškai 
atskirtos mėsos“ 
apibrėžtis.

mechaniškai 
atskirta mėsa“ ir 
atitinkamos (-ų) 
rūšies (-ių) 
gyvūno 
pavadinimas (-ai) 
(3), po to rašomi 
žodžiai „kurioje 
yra“ ir nurodoma 
bendra 
procentinė 
riebalų bei 
jungiamųjų 
audinių dalis;

Or. en

Pagrindimas

Nepateisinama, kad gyvuliniai produktai, kuriuos iki 55 proc. sudaro riebalai ir jungiamasis 
audinys būtų vadinami „mėsa“. Todėl sudedamųjų dalių sąraše visuomet turėtų būti nurodyta 
riebalų ir jungiamojo audinio procentinė dalis.
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Pakeitimas 704
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudedamosios dalys ir fermentai, išskyrus 
išvardytuosius 22 straipsnio b dalyje, 
priskiriami vienai iš šioje dalyje išvardytų 
kategorijų, turi būti nurodomos pagal tos 
kategorijos pavadinimą, o po jo turi būti 
nurodytas specifinis pavadinimas arba, jei 
tinkama, EB numeris. Jei sudedamoji dalis 
priskiriama daugiau kaip vienai kategorijai, 
nurodoma kategorija pagal šiame maisto 
produkte atliekamą pagrindinę funkciją.
Tačiau, jei ši sudedamoji dalis gali turėti 
glitimo, po pavadinimo „modifikuotasis 
krakmolas“ visada turi būti nurodyta jo 
specifinė augalinė kilmė.

Maisto priedai ir fermentai, išskyrus 
išvardytuosius 21 straipsnio b dalyje, 
priskiriami vienai iš šioje dalyje išvardytų 
kategorijų, turi būti nurodomi pagal tos 
kategorijos pavadinimą, o po jo turi būti 
nurodytas specifinis pavadinimas arba, jei
toks yra, jų įprastinis (-iai) arba bendrinis 
(-iai) pavadinimas (-ai) arba jei tinkama, 
EB numeris. Jei sudedamoji dalis 
priskiriama daugiau kaip vienai kategorijai, 
nurodoma kategorija pagal šiame maisto 
produkte atliekamą pagrindinę funkciją.

Or. en

Pagrindimas

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.
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Pakeitimas 705
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rūgštis Rūgštis
Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga
Lipnumą reguliuojanti medžiaga Lipnumą reguliuojanti medžiaga
Medžiaga nuo putojimo Medžiaga nuo putojimo
Antioksidatorius Antioksidatorius
Užpildas Užpildas
Dažiklis Dažiklis
Emulsiklis Emulsiklis
Emulsinimo druskos1 Emulsinimo druskos2

Fermentai*
Kietiklis Kietiklis
Aromato ir skonio stipriklis Aromato ir skonio stipriklis
Miltų apdorojimo medžiaga Miltų apdorojimo medžiaga
Stingdiklis Stingdiklis
Glajinė medžiaga Glajinė medžiaga
Drėgmę išlaikanti medžiaga Drėgmę išlaikanti medžiaga
Modifikuotas krakmolas3 Modifikuotas krakmolas4

Konservantas Konservantas
Suslėgtosios dujos Suslėgtosios dujos
Tešlos kildymo medžiaga Tešlos kildymo medžiaga
Stabilizatorius Stabilizatorius
Saldiklis Saldiklis
Tirštiklis Tirštiklis

*Nebūtina nurodyti konkretaus 
pavadinimo arba EB numerio.

Or. en

Pagrindimas

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.
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Pakeitimas 706
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Rūgštis Rūgštis
Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga

Lipnumą reguliuojanti medžiaga Lipnumą reguliuojanti medžiaga
Medžiaga nuo putojimo Medžiaga nuo putojimo

Antioksidatorius Antioksidatorius
Užpildas Užpildas

Dažiklis Dažiklis
Emulsiklis Emulsiklis

Emulsinimo druskos Emulsinimo druskos
Kietiklis Kietiklis

Aromato ir skonio stipriklis Aromato ir skonio stipriklis
Miltų apdorojimo medžiaga Miltų apdorojimo medžiaga

Stingdiklis Stingdiklis
Glajinė medžiaga Glajinė medžiaga

Drėgmę išlaikanti medžiaga Drėgmę išlaikanti medžiaga
Modifikuotas krakmolas Modifikuotas krakmolas

Celiuliozės ekstraktas*
Konservantas Konservantas

Suslėgtosios dujos Suslėgtosios dujos
Tešlos kildymo medžiaga Tešlos kildymo medžiaga

Stabilizatorius Stabilizatorius
Saldiklis Saldiklis

Tirštiklis Tirštiklis

_____
* Nebūtina nurodyti konkretaus pavadinimo arba 
EB numerio.

Or. de
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Pagrindimas

Nach europöischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.

Pakeitimas 707
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo D dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kvapiosios medžiagos vadinamos 
žodžiais „kvapioji medžiaga“ („kvapiosios 
medžiagos“) arba konkretesniu kvapiosios 
medžiagos pavadinimu, arba jos 
aprašymu.

1. Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų, 
kvapiosios medžiagos apibūdinamos šiais 
terminais:

— „kvapiosios medžiagos“ arba 
konkretesnis kvapiosios medžiagos 
pavadinimas ar apibūdinimas, jei 
kvapiosios medžiagos sudedamosios dalies 
sudėtyje yra 2008 m. gruodžio 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1334/2008 dėl 
kvapiųjų medžiagų ir aromatinių savybių 
turinčių tam tikrų maisto ingredientų 
naudojimo maisto produktuose ir ant jų 
3 straipsnio 2 dalies b, c, d, e, f, g ir 
h punktuose apibrėžtų kvapiųjų medžiagų 
(*);

2. Chinino ir (arba) kofeino, naudojamų 
kaip kvapioji medžiaga gaminant arba 
ruošiant maisto produktą, pavadinimas 
nurodomas sudedamųjų dalių sąraše iš 
karto po žodžių „kvapioji medžiaga“ 
(„kvapiosios medžiagos“).

—„kvapioji (-ios) rūkymo medžiaga (-os)“ 
arba „kvapioji (-ios) rūkymo medžiaga (-
os), pagaminta (-os) iš ,,maisto 
produkto (-ų) arba maisto kategorijos, 
arba žaliavos (-ų)““ (pvz., kvapioji 
rūkymo medžiaga, pagaminta iš 
bukmedžio), jei kvapiosios medžiagos 
sudedamosios dalies sudėtyje yra 
Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 
3 straipsnio 2 dalies f punkte apibrėžtų 
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kvapiųjų medžiagų ir jos suteikia maistui 
rūkymo skonį.

3. Žodis „natūralus“ ar kitas tos pačios 
prasmės žodis gali būti vartojamas tik tas 
kvapiąsias kvapiosioms medžiagoms, 
kurių sudedamojoje dalyje yra tik 
Direktyvos 88/388/EEB 1 straipsnio 2 
dalies b punkto i papunktyje apibrėžtų 
kvapiųjų medžiagų ir (arba) tos direktyvos 
1 straipsnio 2 dalies c punkte apibrėžtų 
kvapiųjų medžiagų preparatų, nurodyti.

2. Terminas „natūralus“ vartojamas 
kvapiajai medžiagai apibūdinti pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 
16 straipsnį.

4. Jei kvapiosios medžiagos pavadinime 
pateikiama nuoroda į ją sudarančių 
medžiagų augalinę arba gyvūninę kilmę, 
žodis „natūralus“ arba kitas iš esmės tos 
pačios prasmės žodis negali būti 
vartojamas, jei kvapiosios medžiagos 
sudedamoji dalis nebuvo visiškai arba 
beveik visiškai atskirta nuo maisto 
produkto arba kvapiosios medžiagos 
šaltinio taikant atitinkamą fizinį, 
fermentavimo arba mikrobiologinį 
procesą arba tradiciškai ruošiant maistą.

3. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1334/2008 16 straipsnio 6 dalies 
nuostatų, terminas „natūrali (-ios) 
kvapioji (-ios) medžiaga (-os)“ taip pat 
gali būti vartojamas, jei patenkinamos 
anksčiau minėto straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nurodytos sąlygos.

____
(*) OL L 354, 2008 12 31, p. 34.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlymas turėtų būti suderintas su neseniai paskelbtu Reglamentu (EB) Nr. 1334/2008, 
nustatančiu taisykles dėl kvapiųjų medžiagų pavadinimų. Tačiau tokie terminai, kaip 
„Natūralus braškių kvapas ir kiti natūralūs kvapai“ yra ilgas, todėl bendrovėms galėtų būti 
leidžiama lanksčiai naudoti trumpesnį terminą – „Natūrali kvapioji medžiaga“ – jei jos to 
pageidauja.

Pakeitimas 708
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GRYNOJO KIEKIO NURODYMAS GRYNOJO KIEKIO NURODYMAS
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1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams;

(c) sriubų, sultinių, padažų, pagardų ir 
salotų padažų koncentratams, jei jau 
nurodytas paruošto vartoti produkto tūris 
litrais arba mililitrais; 
(d) fasuotiems maisto produktams, 
kuriuose yra kepimo miltelių arba kepimo 
mielių ir ant kurių jau nurodytas juose 
esančių miltų svoris, ir kurių užteks 
maisto produktui pagaminti po iš anksto 
numatyto sandėliavimo prekybos 
sistemoje laikotarpio pabaigos; 
(e) fasuotiems produktams, kurių sudėtyje 
yra miltelių saldžiam kremui gaminti, ir 
kitiems panašiems produktams; 
džiovintiems produktams, kurie 
naudojami tyrėms, virtiniams ir 
panašiems garnyrams gaminti, ant kurių 
nurodytas šiems patiekalams paruošti 
reikalingo skysčio kiekis.

Or. de

Pagrindimas

Papildymais siekiama išlaikyti dabartinę teisinę padėtį. Vartotojams esminė informacija apie  
išvardytas gaminių grupes yra jų išeigos nuoroda, pavyzdžiui, sriubų, padažų ar kitų 
išvardytų gaminių. Priešingai, priimant sprendimą dėl pirkinio  nesvarbu, su kokiu sriubos ar 
padažo pradinio gaminio kiekiu galima pasiekti šią išeigą.
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Pakeitimas 709
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

(c) konditerijos gaminiams, šokoladui 
arba kitiems kakavos pagrindu 
pagamintiems produktams, taip pat 
produktams, pagamintiems migdolų ar 
riešutų arba kitų aliejinių augalų sėklų 
pagrindu, kurių grynasis kiekis mažesnis 
negu 50 g;
(d) sausainiams, pyragaičiams ir kitiems 
kepiniams, kurių grynasis kiekis mažesnis 
negu 100 g;
(e) tačiau nepažeidžiant konkrečių 
Bendrijos teisės aktų nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu kai kuriose valstybėse galioja leidžianti nukrypti nuostata dėl grynojo kiekio 
(pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, JK) nurodymo. Jei šios leidžiančios nukrypti 
nuostatos nebegalioja, priede kaip mažiausias bendras vardiklis turėtų būti nurodyta 50 g ir 
100 g. 
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Pakeitimas 710
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

(c) konditerijos gaminiams, šokoladui 
arba kitiems kakavos pagrindu 
pagamintiems produktams, taip pat 
produktams, pagamintiems migdolų ar 
riešutų arba kitų aliejinių augalų sėklų 
pagrindu, kurių grynasis kiekis mažesnis 
negu 50 g;
d) sausainiams, pyragaičiams ir kitiems 
kepiniams, kurių grynasis kiekis mažesnis 
negu 100 g;
e) tačiau nepažeidžiant konkrečių 
Bendrijos teisės aktų nuostatų.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu kai kuriose valstybėse galioja leidžianti nukrypti nuostata dėl grynojo kiekio 
(pavyzdžiui, Prancūzijoje, Vokietijoje, Airijoje, JK) nurodymo. Jei šios leidžiančios nukrypti 
nuostatos nebegalioja, priede kaip mažiausias bendras vardiklis turėtų būti nurodyta 50 g ir 
100 g. 
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Pakeitimas 711
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės;

(aa) kurie yra parduodami vienetais;
(ab) sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 10 g
arba 10 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

Or. en

Pagrindimas

Mažiausias grynasis kiekis daugeliui maisto produktų yra pernelyg mažas, pavyzdžiui, 
netinkamai paskirsčius riešutus šokolado plytelėje produktas gali pernelyg daug sverti. Mes 
siūlome mažiausiai 10 g svorį (tūris – 10 cm3).

Pakeitimas 712
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(a) kurie praranda daug savo tūrio arba 
masės ir kurie yra parduodami vienetais 
arba sveriami pirkėjo akivaizdoje; arba

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams.

(b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
prieskoniams ir prieskoniniams augalams;
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(c) kuriems kituose teisės aktuose 
numatytos išlygos.

Or. de

Pagrindimas

Pritaikymas kalbos aspektu prie ligšiolinės terminologijos, vartojamos Direktyvoje 
2000/13/EB dėl ženklinimo („grynasis kiekis“).

Dėl c punkto: nurodoma į Direktyvos 2001/111/EB dėl cukraus rūšių 2 straipsnio 2 dalį 
(gaminiams, kurių grynasis kiekis mažesnis kaip 20 g, taikoma išimtis), todėl 3 dalyje reikia 
paaiškinti, kad šios specialios nuostatos ir toliau galioja.

Pakeitimas 713
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Grynasis maisto produkto kiekis 
nustatomas remiantis Bendrijos teisės 
aktų nuostatomis, arba jeigu tokių 
nuostatų nėra, nacionalinių teisės aktų 
nuostatomis.

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinamas nuoseklumas su 24 straipsnio reikalavimais.

Pakeitimas 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai kietas maisto produktas 
pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant 

5. Kai kietas maisto produktas 
pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant 
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nurodomas ir grynasis maisto produkto 
svoris be skystos terpės.

nurodomas ir grynasis maisto produkto 
svoris be skystos terpės. Atitinkamo 
maisto produkto kaina už kilogramą 
nustatoma tik remiantis nusausinto 
maisto produkto svoriu.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata tam, kad vartotojai nebūtų klaidinami dėl kainų ženklinimo.

Pakeitimas 715
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai kietas maisto produktas 
pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant 
nurodomas ir grynasis maisto produkto 
svoris be skystos terpės.

5. Kai kietas maisto produktas 
pateikiamas skystoje terpėje, ženklinant 
nurodomas ir maisto produkto fasavimo 
metu nustatytas grynasis maisto produkto 
svoris be skystos terpės.

Or. en

Pagrindimas

Kietas maisto produktas skystoje terpėje nuo gamybos iki pardavimo vartotojui keičia gryną 
svorį dėl įprastos sąveikos tarp kieto maisto produkto ir skystos terpės. Gryno svorio pokyčių 
mastas priklauso nuo keletos aplinkybių: laiko, temperatūros ir gabenimo ir laikymo sąlygų. 
Todėl turėtų būti nurodytas grynas svoris pagaminimo momentu, kai maisto produkto 
gamintojas yra visiškai atsakingas už produktą ir gali teisingai nurodyti gryną svorį.

Pakeitimas 716
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kai kietas maisto produktas pateikiamas 
skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir 

5. Kai kietas maisto produktas pateikiamas 
skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir
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grynasis maisto produkto svoris be skystos 
terpės.

maisto produkto fasavimo metu nustatytas
grynasis maisto produkto svoris be skystos 
terpės.

Or. en

Pagrindimas

Kietas maisto produktas skystoje terpėje nuo gamybos iki pardavimo vartotojui keičia gryną 
svorį dėl įprastos sąveikos tarp kieto maisto produkto ir skystos terpės. Gryno svorio pokyčių 
mastas priklauso nuo keletos aplinkybių: laiko, temperatūros ir gabenimo ir laikymo sąlygų. 
Todėl turėtų būti nurodytas grynas svoris pagaminimo momentu, kai maisto produkto 
gamintojas yra visiškai atsakingas už produktą ir gali teisingai nurodyti gryną svorį.

Pakeitimas 717
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MINIMALUS TINKAMUMO VARTOTI 
TERMINAS

DATOS ŽENKLINIMAS

Or. en

Pagrindimas

Datos ženklinimas kelia painiavą – atsižvelgiant į tai, kokia data kokiems maisto produktams 
taikoma. Siūlomu pakeitimu norima supaprastinti pasiūlymą ir padėti maisto pramonei taikyti 
tinkamą datos ženklinimą.

Pakeitimas 718
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Minimalus tinkamumo vartoti terminas 
nurodomas taip:

1. Data ženklinama taip:

Or. en
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Pagrindimas

Datos ženklinimas kelia painiavą – atsižvelgiant į tai, kokia data kokiems maisto produktams 
taikoma. Siūlomu pakeitimu norima supaprastinti pasiūlymą ir padėti maisto pramonei taikyti 
tinkamą datos ženklinimą.

Pakeitimas 719
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 1 dalies d punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) Pagal Bendrijos nuostatas, kuriomis 
nustatomi kiti datos nurodymo būdai, 
nereikalaujama nurodyti šių produktų 
tinkamumo vartoti termino:

(d) Pagal Bendrijos nuostatas, kuriomis 
nustatomi kiti datos nurodymo būdai, 
nereikalaujama, kad data būtų 
ženklinama:

Or. en

Pagrindimas

Datos ženklinimas kelia painiavą – atsižvelgiant į tai, kokia data kokiems maisto produktams 
taikoma. Siūlomu pakeitimu norima supaprastinti pasiūlymą ir padėti maisto pramonei taikyti 
tinkamą datos ženklinimą.

Pakeitimas 720
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 1 dalies d punkto 5 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
paprastai suvartojami per 24 valandas nuo 
pagaminimo,

– kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, buvo parduoti per 24 
valandas nuo pagaminimo,

Or. fr

Pagrindimas

Atsižvelgiama į pardavimo terminą, o ne į vartotojo suvartojimo terminą, kurio sukontroliuoti 
neįmanoma.
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Pakeitimas 721
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 2 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) tinka vartoti iki…“ (data) nurodoma 
ant kiekvienos fasuoto produkto porcijos 
pakuotės;

Or. fr

Pagrindimas

Atskiras porcijas galima atskirti nuo pakuotės ar prekių partijos, su kuria jos buvo parduotos. 
Yra svarbu ir būtina, kad ant kiekvienos atskiros porcijos būtų pažymėta suvartojimo data.

Pakeitimas 722
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ORIENTACINIS VITAMINŲ IR 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
SUVARTOJAMAS KIEKIS
(SUAUGUSIEJI)

PAROS REKOMENDUOJAMAS 
SUVARTOTI VITAMINŲ IR 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ KIEKIS
(SUAUGUSIEJI)

Or. en

Pagrindimas

Redagavimo pastaba.
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Pakeitimas 723
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 1 pastraipa, lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vitaminas A (µg) 800 Vitaminas A (µg) 800
Vitaminas D (µg) 5 Vitaminas D (µg) 5

Vitaminas E (mg) 10 Vitaminas E (mg) 12
Vitaminas K (µg) 75

Vitaminas C (mg) 60 Vitaminas C (mg) 80
Tiaminas (mg) 1,4 Tiaminas 

(Vitaminas B1)
(mg)

1,1

Riboflavinas (mg) 1,6 Riboflavinas (mg) 1,4
Niacinas (mg) 18 Niacinas (mg) 16
Vitaminas B6 
(mg)

2 Vitaminas B6 
(mg)

1,4

Folacinas (µg) 200 Folio rūgštis (μg) 200

Vitaminas B12 
(µg)

1 Vitaminas B12 
(µg)

2,5

Biotinas (mg) 0,15 Biotinas (µg) 50
Pantoteno rūgštis 
(mg)

6 Pantoteno rūgštis 
(mg)

6

Kalis (mg) 2000
Chloras (mg) 800

Kalcis (mg) 800 Kalcis (mg) 800

Fosforas (mg) 800 Fosforas (mg) 700
Geležis (mg) 14 Geležis (mg) 14

Magnis (mg) 300 Magnis (mg) 375
Cinkas (mg) 15 Cinkas (mg) 10

Varis (mg) 1
Manganas (mg) 2
Fluoras (mg) 3,5
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Selenas (µg) 55
Chromas (µg) 40
Molibdenas (µg) 50

Jodas (µg) 150 Jodas (µg) 150

Or. de

Pagrindimas

Rekomenduojamas paros normas (RPN) reikia pritaikyti prie naujų nurodomųjų kiekių pagal 
Direktyvos 2008/100/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo pakeitimą (OL L 
285/9).

Pakeitimas 724
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į 15 % 1 punkte 
rekomenduojamos paros normos 100 g 
arba 100 ml produkto, arba pakuotėje, jei 
joje yra tik viena porcija.

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į: 

- 15 proc. RPN 100 g arba kieto maisto 
porcijoje arba

- 7,5 proc. RPN 100 ml arba skysto maisto 
porcijoje, arba

- 5 proc. RPN 100 kcal (12 proc. RPB 
1 MJ), arba 

- kiekį, leidžiamą pagal 2006 m. 
gruodžio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1925/2006 dėl maisto produktų 
papildymo vitaminais ir mineralais 
bei kai kuriomis kitomis 
medžiagomis 6 straipsnyje numatytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, arba

- į pakuotę, jei joje yra tik viena 
porcija ar porcijų dydis ir skaičius 
aiškiai nurodyti ant pakuotės.
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Or. en

Pagrindimas

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Pakeitimas 725
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į 15 % 1 punkte 
rekomenduojamos paros normos 100 g 
arba 100 ml produkto, arba pakuotėje, jei 
joje yra tik viena porcija.

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į: 

- 15 proc. RPN 100 g arba kieto maisto 
porcijoje arba

- 7,5 proc. RPN 100 ml arba skysto maisto 
porcijoje, arba

- 5 proc. RPN 100 kcal (12 proc. RPB 
1 MJ), arba 

- kiekį, leidžiamą pagal 2006 m. 
gruodžio 20 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1925/2006 dėl maisto produktų 
papildymo vitaminais ir mineralais 
bei kai kuriomis kitomis 
medžiagomis 6 straipsnyje numatytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, arba 
į pakuotę, jei joje yra tik viena 
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porcija. 

Or. en

Pagrindimas

Gėrimams, kurių paprastai suvartojama daugiau negu kietų maisto produktų, 15 proc. RPN, 
„dideliam kiekiui“ būtų perdaug. Pagal Maisto kodekso (Codex Alimentarius) standartus, 
pagrįsta reikšmė būtų 7,5 proc. 100 ml arba kiekvienai daliai (be apribojimo, kad vienoje 
pakuotėje yra tik viena porcija). Atsižvelgiant į kodeksą, turėtų būti pateikiamos nuostatos, 
apibrėžiančios „didelį kiekį“ vienai porcijai arba daliai (kas yra ypač svarbu maisto 
produktams, vartojamiems porcijomis, kurios didesnės negu 100 g).

Pakeitimas 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į 15 % 1 punkte 
rekomenduojamos paros normos 100 g
arba 100 ml produkto, arba pakuotėje, jei 
joje yra tik viena porcija.

Paprastai, 15 proc. RPN 100 g arba kieto 
maisto porcijoje arba 7,5 proc. RPN 
100 ml arba skysto maisto porcijoje, arba
5 proc. RPN 100 kcal (12 proc. RPB 
1 MJ), arba kiekis, leidžiamas pagal 2006 
m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 
dėl maisto produktų papildymo vitaminais 
ir mineralais bei kai kuriomis kitomis 
medžiagomis 6 straipsnyje numatytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pagrįstai „dideliu kiekiu“ atsižvelgiama į energetinę kai kurių maisto produktų vertę, kuri 
nustatyta atsižvelgiant į atitinkamą maistinės vertės poreikį ir į tai, kad skystas produktas 
dažnai vartojamas didesniais kiekiais. „Didelis kiekis“ vienai porcijai neturėtų būti apribotas 
pakuotėje esančia viena porcija.
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Pakeitimas 727
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į 15 % 1 punkte
rekomenduojamos paros normos 100 g 
arba 100 ml produkto, arba pakuotėje, jei 
joje yra tik viena porcija.

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į 15 % 
rekomenduojamos paros normos 100 g
produkto arba 7,5% rekomenduojamos 
paros normos 100 ml produkto, arba 5% 
rekomenduojamos paros normos 100kcal
arba į pakuotę, jei joje yra tik viena 
porcija.

Or. en

Pakeitimas 728
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į 15 % 1 punkte
rekomenduojamos paros normos 100 g 
arba 100 ml produkto, arba pakuotėje, jei 
joje yra tik viena porcija.

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į 15 % 
rekomenduojamos paros normos 100 g
produkto arba 7,5% rekomenduojamos 
paros normos 100 ml produkto, arba 5% 
rekomenduojamos paros normos 100kcal 
arba į pakuotę, jei joje yra tik viena porcija
ar porcijų dydis ir skaičius aiškiai 
nurodyti ant pakuotės.

Or. en

Pagrindimas

Jei orientuojamasi į rekomenduojamą paros normą 100 g arba 100 ml produkto, arba 
pakuotėje, neatsižvelgiama į tai, kad kai kurie produktai bus vartojami kitokiais kiekiais. 
Remiantis pasiūlymu, daug vandens turintiems maisto produktams ir (arba) mažos 
energetinės vertės maisto produktams vitaminų ir mineralų sudėtis neturi būti nurodoma. 
Taip neturėtų būti.
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Pakeitimas 729
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ORIENTACINIS ENERGINĖS VERTĖS IR 
PASIRINKTŲ MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, 
IŠSKYRUS VITAMINUS IR 
MINERALINES MEDŽIAGAS, 
SUVARTOJAMAS KIEKIS 
(SUAUGUSIEJI)

Išbraukta.

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas kiekis

Energinė vertė 8400 kJ (2000 kcal)
Visas riebalų 
kiekis

70 g

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g

Angliavandeniai 230 g
Cukrūs 90 g
Druska 6 g

Or. de

Pagrindimas

Pasekmė išbraukus 31 straipsnio 3 dalies 1 sakinį.

Pakeitimas 730
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B DALIS – ORIENTACINIS ENERGINĖS 
VERTĖS IR PASIRINKTŲ MAISTINIŲ 

Išbraukta.
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MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS VITAMINUS IR 
MINERALINES MEDŽIAGAS, 
SUVARTOJAMAS KIEKIS 
(SUAUGUSIEJI)
Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas kiekis

Energinė vertė 8400 kJ (2000 kcal)
Visas riebalų 
kiekis

70 g

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g

Angliavandeniai 230 g
Cukrūs 90 g
Druska 6 g

Or. en

Pagrindimas

Pasekmė išbraukus 31 straipsnio 3 dalį. 

Pakeitimas 731
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B DALIS – ORIENTACINIS ENERGINĖS 
VERTĖS IR PASIRINKTŲ MAISTINIŲ 
MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS VITAMINUS IR 
MINERALINES MEDŽIAGAS, 
SUVARTOJAMAS KIEKIS 
(SUAUGUSIEJI)

Išbraukta.

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas kiekis

Energinė vertė 8400 kJ (2000 kcal)
Visas riebalų 
kiekis

70 g

Sočiosios riebalų 20 g
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rūgštys
Angliavandeniai 230 g
Cukrūs 90 g
Druska 6 g

Or. en

Pagrindimas

Bendras ženklinimas nesuteikia vartotojui pakankamai informacijos. Pavyzdžiui, ar ½ litro 
„coca-cola“ gėrimo yra dvi porcijos, kai paprastai vienas asmuo tiek suvartoja. Pagal esantį 
cukraus kiekį obuolys atrodo ne toks sveikas produktas palyginus su pienišku šokoladu 
„Kinder“ arba bulvių traškučiais ir tai vartotojui leidžia manyti, kad nėra didelio skirtumo ar 
valgyti vaisius, pienišką šokoladą ar bulvių traškučius. 

Pakeitimas 732
Johannes Lebech

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B DALIS – ORIENTACINIS ENERGINĖS 
VERTĖS IR PASIRINKTŲ MAISTINIŲ 
MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS VITAMINUS IR 
MINERALINES MEDŽIAGAS, 
SUVARTOJAMAS KIEKIS 
(SUAUGUSIEJI)

Išbraukta.

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas kiekis

Energinė vertė 8400 kJ (2000 kcal)
Visas riebalų 
kiekis

70 g

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g

Angliavandeniai 230 g
Cukrūs 90 g
Druska 6 g

Or. en
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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.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behavior.

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 liter 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter 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 standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Pakeitimas 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinė vertė 
arba 

maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartoj

amas 
kiekis

Energinė vertė 
arba 

maistinė 
medžiag

a

Rekomenduojam
as 

suvartoti 
kiekis*

Energinė vertė 8400 kJ
 (2000 kcal)

Energinė vertė

Visas riebalų 
kiekis

70 g Visas riebalų 
kiekis
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Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g Sočiosios riebalų 
rūgštys

Angliavandeniai 230 g Angliavandeniai

Cukrūs 90 g Cukrūs

Druska 6 g Druska

_______
* Vertės nustatomos remiantis 31 
straipsnio 3a dalimi (nauja)

Or. en

Pagrindimas

XI priede nurodytos galiojančios vertės nėra nepriklausomo mokslinio tyrimo rezultatas ir 
skiriasi nuo JK Maisto standartų agentūros arba PSO rekomendacijų. Šiuo metu EFSA dirba 
nustatant orientacines suvartojamo kiekio vertes ir 2009 m. pavasarį turėtų pateikti 
pasiūlymus. Į juos turėtų būti atsižvelgta nustatant orientacines suvartojamo kiekio vertes. 
Susijęs su pakeitimu (naujai) 31 straipsnio 3a daliai.

Pakeitimas 734
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B DALIS – ORIENTACINIS 
ENERGINĖS VERTĖS IR PASIRINKTŲ 
MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS 
VITAMINUS IR MINERALINES 
MEDŽIAGAS, SUVARTOJAMAS 
KIEKIS (SUAUGUSIEJI)

B DALIS – ORIENTACINIS 
ENERGINĖS VERTĖS IR PASIRINKTŲ 
MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS 
VITAMINUS IR MINERALINES 
MEDŽIAGAS, SUVARTOJAMAS 
KIEKIS (SUAUGUSIEJI)

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė 8400 kJ (2000 
kcal)

Energinė vertė 8400 kJ (2000 
kcal)
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Visas riebalų 
kiekis

70 g Visas riebalų 
kiekis

70 g

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g

Angliavandeniai 230 g Angliavandeniai 230 g

Cukrūs 90 g Cukrūs 90 g

Druska 6 g Natris 2,4 g

Or. en

Pagrindimas

Druska (natrio chloridas) nėra vienintelis mityboje natrio šaltinis. Be natrio chlorido esama 
ir kitų natrio druskų (pavyzdžiui, natrio glutamatas, natrio karbonatas,…). Nurodant 
„druskos natrį“ būtų nurodyta tik mažiausia sudėtyje esanti dalis, ir todėl tai būtų netiksli 
informacija.

Pakeitimas 735
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

B DALIS – ORIENTACINIS 
ENERGINĖS VERTĖS IR PASIRINKTŲ 
MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS 
VITAMINUS IR MINERALINES 
MEDŽIAGAS, SUVARTOJAMAS 
KIEKIS (SUAUGUSIEJI)

B DALIS – ORIENTACINIS 
ENERGINĖS VERTĖS IR PASIRINKTŲ 
MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ, IŠSKYRUS 
VITAMINUS IR MINERALINES 
MEDŽIAGAS, SUVARTOJAMAS 
KIEKIS (SUAUGUSIEJI)

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė 8400 kJ (2000 
kcal)

Energinė vertė (2000 kcal)

Visas riebalų 70 g Visas riebalų 70 g
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kiekis kiekis

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g

Angliavandeniai 230 g Angliavandeniai 230 g

Cukrūs 90 g Cukrūs 90 g

Druska 6 g Druska 6 g

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinant nuoseklumą su XIII priedo A dalimi.

Pakeitimas 736
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savanoriškas rekomenduojamo vaikams 
suvartoti kiekio nurodymas ant maisto
produktų pakuočių, jei šie produktai 
gaminami specialiai vaikams.

Or. hu

Pagrindimas

Išskirtinai vaikams gaminamų produktų atveju, gyvybiškai svarbu žinoti produkto maistinę 
sudėtį, nurodytą vaikams rekomenduojamos paros normos (RPN) pavidalu, kad tėvai galėtų 
atsakingai nuspręsti, ar pirkti tam tikrą produktą savo vaikams.
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Pakeitimas 737
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
IIX priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-
angliavandenia
i (išskyrus 
poliolius)

4 kcal/g – 17 kJ/g, - angliavandeniai 
(išskyrus 
poliolius)

4 kcal/g 

- poliolių 2, 4 kcal/g – 10 
kJ/g,

- poliolių 2,4 kcal/g 

- baltymai 4 kcal/g – 17 kJ/g, - baltymai 4 kcal/g 

- riebalai 9 kcal/g – 37 kJ/g, - riebalai 9 kcal/g 

- salatrimai 6 kcal/g – 25 kJ/g, - salatrimai 6 kcal/g 

- alkoholis 
(etanolis)

7 kcal/g – 29 kJ/g, - alkoholis 
(etanolis)

7 kcal/g 

- organinė 
rūgštis

3 kcal/g – 13 kJ/g, - organinė rūgštis 3 kcal/g 

Or. en

Pagrindimas

Užtikrinant nuoseklumą su XIII priedo A dalimi.

Pakeitimas 738
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-
angliavandeniai 
(išskyrus 
poliolius)

4 kcal/g – 17 kJ/g, angliavandeniai 
(išskyrus 
poliolius)

4 kcal/g
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- poliolių 2, 4 kcal/g – 10 kJ/g, - poliolių 2,4 kcal/g

- baltymai 4 kcal/g – 17 kJ/g, - baltymai 4 kcal/g

- riebalai 9 kcal/g – 37 kJ/g, - riebalai 9 kcal/g

- salatrimai 6 kcal/g – 25 kJ/g, - salatrimai 6 kcal/g

- alkoholis 
(etanolis) 7 kcal/g – 29 kJ/g, - alkoholis 

(etanolis)
7 kcal/g 

- organinė 
rūgštis 3 kcal/g – 13 kJ/g, - organinė rūgštis 3 kcal/g

Or. de

Pagrindimas

Jei apskaičiuoti naudojami du skirtingi vienetai, dėl nenuoseklių perskaičiavimo koeficientų 
gaunami prieštaringi rezultatai. Nuoroda „kcal“ yra matavimo vienetas, vartotojams 
suprantamesnis už matavimo vienetą „kJ“, todėl nurodyti reikėtų tik „kcal“. 

Pakeitimas 739
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo A dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mitybiniame teiginyje vartojami šie 
matavimo vienetai:

Maistinės vertės ženklinime vartojami šie 
matavimo vienetai:

- energinė vertė kJ ir kcal - energinė vertė kcal
- riebalai gramais (g) - riebalai gramais (g)

- angliavandeniai - angliavandeniai,
- skaidulinės 
medžiagos,

- skaidulinės 
medžiagos,

- baltymai - baltymai

- druska - natris
- vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

- vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai
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- kitos medžiagos tinkami 
konkrečios 
medžiagos 
matavimo 
vienetai

- kitos medžiagos tinkami 
konkrečios 
medžiagos 
matavimo 
vienetai

Or. de

Pagrindimas

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
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.

Pakeitimas 740
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedas, A dalis, lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- energinė vertė kJ ir kcal - energinė vertė kcal

Or. en

Pagrindimas

Energetinė maisto vertė turėtų būti nurodyta tik kilokalorijomis, nes „kalorijos“ Europoje 
naudojamas kaip buitinis terminas.
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Pakeitimas 741
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo A dalies lentelės 6 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- druska - natris

Or. en

Pagrindimas

Druska (natrio chloridas) nėra vienintelis mityboje natrio šaltinis. Be natrio chlorido esama 
ir kitų natrio druskų (pavyzdžiui, natrio glutamatas, natrio karbonatas,…). Nurodant 
„druskos natrį“ būtų nurodyta tik mažiausia sudėtyje esanti dalis, ir todėl tai būtų netiksli 
informacija.

Pakeitimas 742
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo B dalies 2 dalis, lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- riebalai g - riebalai g
kuriuose: kuriuose:

- sočiųjų riebalų 
rūgščių

g - sočiųjų riebalų 
rūgščių

g

- trans-riebalų g - trans-riebalų g
- mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g - mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

- polinesočiųjų
riebalų rūgščių

g - polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

- cholesterolio mg

Or. en

Pagrindimas

Cholesterolio kiekis turėtų būti paminėtas, kai maistinėje sudėtyje nurodoma „mažas 
cholesterolio kiekis“ arba „be cholesterolio“. Dėl to Reglamente dėl informacijos apie 
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maistą tiekimo vartotojams turėtų būti numatyta galimybė nurodyti cholesterolio kiekį 
lentelėje, esančioje XIII priedo B ir C dalyse.

Pakeitimas 743
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo C dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

energinė vertė kJ ir kcal energinė vertė kcal
riebalai g baltymai g

kuriuose angliavandeniai g
- sočiųjų riebalų 
rūgščių

g kuriuose

- trans-riebalų g - cukraus g
- mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g - poliolių g

- polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g - krakmolo g

angliavandeniai g riebalai
kuriuose kuriuose

- cukrų g - sočiųjų riebalų 
rūgščių

g

- poliolių g - mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

- krakmolo g - polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

skaidulinės 
medžiagos

g - trans-riebalų g

baltymai g - cholesterolio mg
druskos g skaidulinės 

medžiagos
g

vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

natris g

vitaminai* ir 
mineralinės 
medžiagos
*galima naudoti 
sutrumpinimą
„vit.“

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai
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kitos medžiagos atitinkami 
konkrečios 
medžiagos 
matavimo 
vienetai

Or. de

Pagrindimas

Maistingumą žyminčiose etiketėse reikėtų išlaikyti ligšiolinę maistinių medžiagų pateikimo 
tvarką (būtent energetinė vertė, baltymai, angliavandeniai ir riebalai). Bendras nurodymas į 
32 ir 33 konstatuojamąsias dalis, kad „... tam tikri visuomenės sveikatai svarbūs mitybos 
elementai...“ nėra pagrindas keisti šią tvarką. Be to, visos mitybos rekomendacijos 
grindžiamos išvardytomis makromaistinėmis medžiagomis, o vartotojai yra pripratę prie  
tokios pateikimo išraiškos ir ją „išmokę“.

Pakeitimas 744
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo C dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

energinė vertė kJ ir kcal energinė vertė kcal

riebalai g riebalai g

kuriuose kuriuose

- sočiųjų riebalų 
rūgščių

g - sočiųjų riebalų 
rūgščių

g

- trans-riebalų g - trans-riebalų g

- mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g - mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

- polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g - polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

angliavandeniai g angliavandeniai g

kuriuose kuriuose
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- cukrų g - cukrų g

- poliolių g - poliolių g

- krakmolo g - krakmolo g

skaidulinės 
medžiagos

g skaidulinės 
medžiagos

g

baltymai g baltymai g

natris g

kuriame

druskos g - druskos g

cholesterolio mg

vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

Or. en

Pagrindimas

Išlaikomas nuoseklumas su 29 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 745
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo C dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

energinė vertė kJ ir kcal energinė vertė kJ ir kcal

riebalai g riebalai g

kuriuose kuriuose

- sočiųjų riebalų g - sočiųjų riebalų g
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rūgščių rūgščių

- trans-riebalų g - trans-riebalų g

- mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g - mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

- polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g - polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

angliavandeniai g angliavandeniai g

kuriuose kuriuose

- cukrų g - cukrų g

- poliolių g - poliolių g

- krakmolo g - krakmolo g

skaidulinės 
medžiagos

g skaidulinės 
medžiagos

g

baltymai g baltymai g

druskos g natris g

vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

Or. en

Pagrindimas

Druska (natrio chloridas) nėra vienintelis mityboje natrio šaltinis. Be natrio chlorido esama 
ir kitų natrio druskų (pavyzdžiui, natrio glutamatas, natrio karbonatas,…). Nurodant 
„druskos natrį“ būtų nurodyta tik mažiausia sudėtyje esanti dalis, ir todėl tai būtų netiksli 
informacija.
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Pakeitimas 746
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo C dalies pavadinimas ir lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
pateikimo mitybiniame teiginyje eilės 
tvarka

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
pateikimo savanoriškame papildomame
mitybiniame teiginyje eilės tvarka

Prireikus informacija apie energinę vertę ir 
maistines medžiagas teikiama šia eilės 
tvarka:

Prireikus informacija apie energinę vertę ir 
maistines medžiagas teikiama šia eilės 
tvarka:

energinė vertė energinė vertė

baltymai
riebalai riebalai

kuriuose kuriuose

- sočiųjų riebalų rūgščių - sočiųjų riebalų rūgščių
- trans-riebalų - trans-riebalų
- mononesočiųjų riebalų rūgščių - mononesočiųjų riebalų rūgščių
- polinesočiųjų riebalų rūgščių - polinesočiųjų riebalų rūgščių

angliavandeniai
kuriuose kuriuose

- cukrų - cukrų
- poliolių - poliolių
- krakmolo - krakmolo
skaidulinės medžiagos skaidulinės medžiagos

baltymai
druskos druskos

vitaminai ir mineralinės medžiagos vitaminai ir mineralinės medžiagos

Or. de

Pagrindimas

Druska (natrio chloridas) nėra vienintelis mityboje natrio šaltinis. Be natrio chlorido esama 
ir kitų natrio druskų (pavyzdžiui, natrio glutamatas, natrio karbonatas,…). Nurodant 
„druskos natrį“ būtų nurodyta tik mažiausia sudėtyje esanti dalis, ir todėl tai būtų netiksli 
informacija.

Adlib Express Watermark



PE418.220v01-00 78/80 AM\762309LT.doc

LT

Pakeitimas 747
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIII a PRIEDAS

Įskaitomumas.

1. „x“ raidės aukščio apibrėžtis.

Or. en

Pagrindimas

Baltymai yra gyvybiškai svarbi maistinė medžiaga, todėl ji turi būti nurodoma kaip viena iš 
pirmųjų; žr. 1 priedo 1b punktą.

Pakeitimas 748
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII b priedas (naujas)

Pakeitimas

XIII b PRIEDAS
Įskaitomumas.
Rengiant etiketes reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus. Jei vieno ar kelių kriterijų patenkinti 
negalima, reikia svarstyti, ar nevertėtų naudoti didesnio šrifto dydžio rašmenų negu 
nurodyta 14 straipsnio 1 dalyje.
Kriterijai Rekomenduojam

a
Matmenys Geriausia būtų 

vengti

Kontrastas Juodi rašmenys 
baltame fone 

70 %
Skaisčio 

Tamsių rašmenų 
tamsiame fone
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arba geras spalvų 
kontrastas

koeficientas
Šviesių rašmenų 
šviesiame fone

Žalios ir 
raudonos arba 
kitų spalvų 
derinių, dėl kurių 
daltonikams būtų 
sunku skaityti

Rašmenų tipas ir 
forma

Atvirasis šriftas, 
pvz. raidėms –
„Arial“

Pusjuodis šriftas, 
jeigu neprastėja 
kokybė

Įmantraus šrifto

Šešėlių 

Kursyvo

Išdėstymas Tekstas būtų 
rašomas iš 
dešinės ir 
išlyginamas 
pagal kairiąją 
paraštę

Apgaubimo 
tekstu

Spausdinimo 
kokybė, 
atsižvelgiant į 
metodą

Jei naudojamos 
spausdinimo 
sistemos, dėl 
kurių gali 
prastėti 
spaudinio 
kokybė, gali 
reikėti imtis 
priemonių, kad 
būtų užtikrinta 
tinkamas teksto 
ryškumas ir 
skiriamoji geba, 
taip pat lygiuotė 
ir atitiktis spalvų 
registrui.

Baltas tarpas 
tarp teksto

Tinkamo dydžio 
tarpas tarp 
spaudmenų

Bent 80 proc. 
šrifto dydžio

Paviršiai Matinis 
spaudmens 

Metalinių ir 
blizgių paviršių 
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paviršius Nelygių paviršių

Or. en

Pagrindimas

Šis naujas priedas reikalingas apibrėžiant 1,2 mm arba didesnį šriftą.
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