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Pakeitimas 144
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
.

Pasiūlymas atmesti

Europos Parlamentas atmeta Komisijos 
pasiūlymą.

Or. hu

Pagrindimas

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Pakeitimas 145
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) atsižvelgiant į didelį ekologinių 
ženklų kiekį, kuriais teigiama, kad 
gaminiai pvz. yra „biologiniai“ arba 
„ekologiniai“, arba „organiniai“, bet 
nepateikiant paaiškinimo kaip to buvo 
pasiekta, Komisija, pasitarusi su 
susijusiomis šalimis, suformuluoja 
pasiūlymą dėl kokybės kriterijų kuriais 
privalo remtis tokie žymėjimai. Tokiu 
pasiūlymu siekiama neklaidinti vartotojų.

Or. en
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Pakeitimas 146
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir 
sveikatos ryšiu bei individualius poreikius 
tenkinančių maisto produktų pasirinkimu 
nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje 
dėl Europos strategijos su mityba, 
antsvoriu ir nutukimu susijusioms 
sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, 
kad maistingumo ženklinimas – svarbi 
priemonė vartotojams informuoti apie 
maisto produktų sudėtį ir padėti jiems 
rinktis pagrįstai. 2007–2013 m. ES 
vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, 
kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek 
vartotojų gerovei labai svarbu, kad 
vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis 
pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų 
žinojimas ir tinkama maisto produktų 
maistingumo informacija labai palengvintų 
vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto 
produktus.

(10)Visuomenės susidomėjimas maisto ir 
sveikatos ryšiu bei individualius poreikius 
tenkinančių maisto produktų pasirinkimu 
nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje 
dėl Europos strategijos su mityba, 
antsvoriu ir nutukimu susijusioms 
sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, 
kad maistingumo ženklinimas – svarbi 
priemonė vartotojams informuoti apie 
maisto produktų sudėtį ir padėti jiems 
rinktis pagrįstai. Valstybių narių vykdomos 
švietimo ir informavimo kampanijos –
svarbi priemonė, kurią taikant vartotojai 
gali geriau suvokti informaciją apie 
maistą. 2007–2013 m. ES vartotojų 
politikos strategijoje pabrėžiama, kad tiek 
veiksmingai konkurencijai, tiek vartotojų 
gerovei labai svarbu, kad vartotojams būtų 
sudarytos sąlygos rinktis pagrįstai.
Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir 
tinkama maisto produktų maistingumo 
informacija labai palengvintų vartotojo 
galimybes pagrįstai rinktis maisto 
produktus.

Or. en

Pagrindimas

Vien taikant ženklinimą neįmanoma pagerinti mitybos ir vartotojų žinių apie maisto mitybinę 
vertę. Net ir dabar vartotojai nesupranta kai kurios ženklinimo informacijos, taigi itin svarbu, 
kad valstybės narės aktyviau dalyvautų informavimo kampanijose, kurios skirtos vartotojų 
suvokimui gerinti.
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Pakeitimas 147
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 
antai atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir 
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 
antai atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto atidavimas tretiesiems 
asmenims, tiekimas ir pardavimas per pvz., 
labdaros vakarus ar vietos bendruomenės 
šventes ir susitikimus. Transporto 
bendrovių siūlomoms maitinimo 
paslaugoms šis reglamentas taikomas, 
jeigu vykdomi vežimai kurių pradinis ir 
galinis taškai yra Bendrijos teritorijoje.

Or. de

Pagrindimas

Čia yra svarbus ne maisto produktų tvarkymas, tačiau jo atidavimas tretiesiems asmenims; 
reikia išvengti pasikartojimo. Maršrutuose,kurie prasideda arba baigiasi už ES ribų esančioje 
šalyje, transporto bendrovės gali nerasti tiekėjų, tenkinančių ženklinimo reikalavimus. Jeigu 
tokius maršrutus aptarnaujančioms bendrovėms būtų taikomas šis reglamentas, tai ES 
įsisteigusioms bendrovėms galėtų sukelti konkurencinių nepatogumų, nes reikalavimas 
laikytis reglamento nuostatų būtų taikomas tik joms. 

Pakeitimas 148
Jules Maaten

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
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taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 
antai atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir 
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.

taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 
antai atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir 
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus. Transporto bendrovių 
siūlomoms maitinimo paslaugoms šis 
reglamentas nėra taikomas, jeigu vykdomi 
vežimai kurių pradinis taškas yra ne 
Bendrijos teritorijoje.

Or. en

Pagrindimas

Už ES ribų veikiantis maitinimo paslaugų teikėjas gali nesugebėti rasti tiekėjų, kurie tenkintų 
maisto produktų ženklinimo reikalavimus.

Pakeitimas 149
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 
antai atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir 
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
taikymo sritį nepatenka tokia veikla, kaip 
atsitiktinėmis progomis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir 
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
renginius, rengiamus savanorių siekiant 
naudos draugijoms, kongregacijoms bei 
mokykloms (arba panašioms 
organizacijoms) ar vietos bendruomenės 
šventes ir susitikimus.

Or. sv

Pagrindimas

Teisės aktų tikslas yra kaip galima labiau padėti vartotojams gauti informacijos apie mitybą.
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Nėra pateisinama tokius reikalavimus taikyti laikino pobūdžio veiksmams. Vykdant 
savanorišką, nenuolatinę arba pelno nesiekiančią veiklą nėra įmanoma patenkinti griežtų, 
įstatymų leidėjų šiame reglamente nustatytų reikalavimų. Kadangi vartotojas šių gamintojų 
ir(arba) pardavėjų atveju nėra priklausomas, nėra reikalo tokiai veiklai taikyti šiuos 
reikalavimus.

Pakeitimas 150
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Informacijos apie maistą teisės aktus
reikėtų padaryti lankstesnius, kad būtų 
galima laiku atsižvelgti į naujus vartotojų 
informacijos reikalavimus ir užtikrinti 
vidaus rinkos apsaugos ir skirtingų 
valstybių narių vartotojų suvokimo 
pusiausvyrą.

(16) Informacijos apie maistą teisės aktais 
reikėtų užtikrinti vidaus rinkos apsaugos ir 
skirtingų valstybių narių vartotojų 
suvokimo pusiausvyrą.

Or. fr

Pagrindimas

Ateityje įtraukiant bet kokius reikalavimus, kurie pasirodys esant reikalingi, būtina atlikti 
teisės aktų persvarstymą taip, kaip Komisija mano tai esant reikalingu.

Pakeitimas 151
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tačiau naujus privalomosios 
informacijos apie maistą reikalavimus 
reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant 
į subsidiarumo, proporcingumo ir tvarumo 
principus.

(19) Tačiau naujus privalomosios 
informacijos apie maistą reikalavimus 
reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant 
į subsidiarumo, proporcingumo, skaidrumo
ir tvarumo principus.
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Or. en

Pagrindimas

Norint nenukrypti nuo dabartinių visapusiškai veikiančios ES vidaus rinkos tikslų ir siekiant 
užtikrinti, kad visi nauji reikalavimai būtų pagrįsti ir nesudarytų kliūčių laisvam prekių 
judėjimui, itin svarbu, jog juos pastebėtų ir nuodugniai išnagrinėtų visos suinteresuotosios 
šalys.

Pakeitimas 152
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos 
apie maistą srities pokyčius ir raidą, 
turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis 
Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti 
privalomosios informacijos sąrašą, t. y. 
įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis 
ir sudaryti galimybę su tam tikrais 
duomenimis susipažinti kitomis 
priemonėmis. Konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
sudaryti geresnes galimybes laiku ir 
tikslingai keisti informacijos apie maistą 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatomis dėl privalomosios informacijos sąrašo keitimo arba nuostatomis, kuriomis 
leidžiama įtraukti tam tikrą informaciją pasiteikiant alternatyvias priemones, iškeliama 
sąlyga iš esmės keisti reglamentą ir todėl šioms nuostatoms reikia taikyti komitologijos 
procedūrą o ne bendro sprendimo priėmimo procedūrą.



AM\765208LT.doc 9/112 PE416.699v01-00

LT

Pakeitimas 153
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos 
apie maistą srities pokyčius ir raidą, 
turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis 
Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti 
privalomosios informacijos sąrašą, t. y. 
įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis 
ir sudaryti galimybę su tam tikrais 
duomenimis susipažinti kitomis 
priemonėmis. Konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
sudaryti geresnes galimybes laiku ir 
tikslingai keisti informacijos apie maistą 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatomis dėl privalomosios informacijos sąrašo keitimo arba nuostatomis, kuriomis 
leidžiama įtraukti tam tikrą informaciją pasiteikiant alternatyvias priemones, iškeliama 
sąlyga iš esmės keisti reglamentą ir todėl šioms nuostatoms reikia taikyti komitologijos 
procedūrą o ne bendro sprendimo priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 154
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos 
apie maistą srities pokyčius ir raidą, 
turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis 
Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti 
privalomosios informacijos sąrašą, t. y. 
įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis 
ir sudaryti galimybę su tam tikrais 

Išbraukta.
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duomenimis susipažinti kitomis 
priemonėmis. Konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
sudaryti geresnes galimybes laiku ir 
tikslingai keisti informacijos apie maistą 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatomis dėl privalomosios informacijos sąrašo keitimo arba nuostatomis, kuriomis 
leidžiama įtraukti tam tikrą informaciją pasiteikiant alternatyvias priemones, iškeliama 
sąlyga iš esmės keisti reglamentą ir todėl šioms nuostatoms reikia taikyti komitologijos 
procedūrą o ne bendro sprendimo priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 155
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos 
apie maistą srities pokyčius ir raidą, 
turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis 
Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti 
privalomosios informacijos sąrašą, t. y. 
įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis 
ir sudaryti galimybę su tam tikrais 
duomenimis susipažinti kitomis 
priemonėmis. Konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
sudaryti geresnes galimybes laiku ir 
tikslingai keisti informacijos apie maistą 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatomis dėl privalomosios informacijos sąrašo keitimo arba nuostatomis, kuriomis 
leidžiama įtraukti tam tikrą informaciją pasiteikiant alternatyvias priemones, iškeliama 
sąlyga iš esmės keisti reglamentą ir todėl šioms nuostatoms reikia taikyti komitologijos 
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procedūrą o ne bendro sprendimo priėmimo procedūrą.

Pakeitimas 156
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos 
apie maistą srities pokyčius ir raidą, 
turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis 
Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti 
privalomosios informacijos sąrašą, t. y. 
įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis 
ir sudaryti galimybę su tam tikrais 
duomenimis susipažinti kitomis 
priemonėmis. Konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
sudaryti geresnes galimybes laiku ir 
tikslingai keisti informacijos apie maistą 
reikalavimus.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Komitologijos procedūrą galima taikyti tik tvirtinant pagalbines priemones; bet koks 
privalomųjų nuostatų keitimas privalo būti atliekamas taikant bendro sprendimo priėmimo 
procedūrą.

Pakeitimas 157
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori rinktis maisto 
produktus ir mitybą, turėdami daugiau 

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori rinktis maisto 
produktus ir mitybą, turėdami daugiau 
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informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, 
kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad 
ženklinimo informacija palėtų paveikti ją 
skaitančius asmenis, ir kad mažas šriftas –
viena pagrindinių vartotojų 
nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių.

informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, 
kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad 
ženklinimo informacija palėtų paveikti ją 
skaitančius asmenis, taigi, siekiant 
užtikrinti vartotojų pasitenkinimą maisto 
produktų etiketėmis, turi būti kartu 
įvertinami dydis, šriftas, spalva, 
kontrastas ir panašūs veiksniai.

Or. en

Pagrindimas

Etikečių įskaitomumas yra itin svarbus vartotojams, todėl turi būti reikalaujama laikytis šio 
principo ir pagal naująjį reglamentą. Tačiau įvertinant etiketės aiškumą turi būti 
atsižvelgiama ne tik į šrifto dydį, bet į daugelį veiksnių.

Pakeitimas 158
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori rinktis maisto 
produktus ir mitybą, turėdami daugiau 
informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, 
kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad 
ženklinimo informacija palėtų paveikti ją 
skaitančius asmenis, ir kad mažas šriftas –
viena pagrindinių vartotojų 
nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių.

(25) Maisto produktų etiketės turėtų būti 
tikslios, aiškios, lengvai įskaitomos ir 
suprantamos, kad padėtų vartotojams, 
norintiems rinktis maisto produktus ir 
mitybą turint daugiau informacijos. Atlikus 
tyrimus nustatyta, kad įskaitomumas 
svarbus siekiant, kad ženklinimo 
informacija palėtų paveikti ją skaitančius 
asmenis, ir kad mažas šriftas – viena 
pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo 
maisto produktų etiketėmis priežasčių.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas yra skirtas visiems vartotojams ir juo siekiama nuoseklumo visoje 
konstatuojamoje dalyje, nurodant minimalius žymėjimui taikomus kriterijus.
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Pakeitimas 159
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, su 
alkoholiniais kokteiliais taip pat turėtų 
būti teikiama informacija apie jų 
sudedamąsias dalis.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Alkoholiniai kokteiliai pasižymi savybėmis, dėl kurių jų atžvilgiu teisės aktuose dėl 
vartotojams teikiamos informacijos būtina atkreipti ypatingą dėmesį; jauno amžiaus 
asmenims jie yra ypač patrauklūs ir gali paskatinti besaikį gėrimą bei paskatinti asmenis juos 
pradėti vartoti anksčiau. Juose yra dirbtinių dažiklių ir aromatinių medžiagų (panašių į tas, 
kurios dedamos į saldainius), kuriomis paslepiamas alkoholio skonis, bei daug cukraus. Kai 
kuriuose iš jų yra ir stimuliuojančių medžiagų (kofeino, ženšenio, taurino arba guaranos).

Pakeitimas 160
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, su 
alkoholiniais kokteiliais taip pat turėtų 
būti teikiama informacija apie jų 
sudedamąsias dalis.

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus,
alkoholinių gėrimų atveju, Komisija ir 
atitinkamos suinteresuotosios šalys atliks 
tyrimus, siekiant nustatyti kokia 
informacija varotojams yra naudingiausia 
ir koks būtų veiksmingiausias jos 
pateikimo būdas.

Or. de
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Pagrindimas

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Pakeitimas 161
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga
pagrįstai renkantis maisto produktus, su 
alkoholiniais kokteiliais taip pat turėtų būti 
teikiama informacija apie jų sudedamąsias 
dalis.

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, kuri reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, kartu 
su alkoholiniais kokteiliais, kurie ir turėtų 
būti paženklinti kaip esantys tokiais, taip 
pat turėtų būti teikiama informacija apie jų 
sudedamąsias dalis bei nurodytas esantis 
alkoholio kiekis.

Or. fr

Pagrindimas

Alkoholiniai kokteiliai turėtų būti pažymėti kaip esantys tokiais, t.y. aiškiai nurodant, kad 
juose yra alkoholio, patiekiant informaciją koks alkoholis tai yra ir koks jo kiekis. Vartotojai 
turi būti informuoti apie specifines alkoholinių kokteilių savybes, kad tinkamai žinotų apie 
politiką alkoholio ir jo nesaikingo vartojimo atžvilgiu.
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Pakeitimas 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, su 
alkoholiniais kokteiliais taip pat turėtų būti 
teikiama informacija apie jų sudedamąsias 
dalis.

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, kuri reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, kartu 
su visais alkoholiniais gėrimais, įskaitant
vyną, alų, spiritinius gėrimus bei 
alkoholinius kokteilius taip pat privalomai 
turėtų būti teikiama informacija apie jų 
sudedamąsias dalis.

Or. en

Pakeitimas 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, su 
alkoholiniais kokteiliais taip pat turėtų būti 
teikiama informacija apie jų sudedamąsias 
dalis.

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, kuri reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, kartu 
su alkoholiniais gėrimais taip pat turėtų 
būti teikiama informacija apie jų 
sudedamąsias dalis.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi reglamentu siekiama užtikrinti aukšto lygio vartotojų sveikatos apsaugą, šią 
nuostatą būtina taikyti visiems alkoholiniams gėrimams.
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Pakeitimas 164
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, su 
alkoholiniais kokteiliais taip pat turėtų būti 
teikiama informacija apie jų sudedamąsias 
dalis.

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, su 
alkoholiniais gėrimais taip pat turėtų būti 
teikiama informacija apie jų sudedamąsias 
dalis.

Or. fi

Pagrindimas

Svarbu vartotojus informuoti apie alkoholinių gėrimų sudedamasias dalis. Tai ypač svarbu 
vartotojams, kurie pvz. serga diabetu.

Pakeitimas 165
Riitta Myller

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 

Išbraukta.
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naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus 
vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų 
sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą 
neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga 
nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių 
sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys.
Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis.
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

Or. fi

Pagrindimas

Svarbu vartotojus informuoti apie alkoholinių gėrimų sudedamasias dalis. Tai ypač svarbu 
vartotojams, kurie pvz. serga diabetu.

Pakeitimas 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 

Išbraukta.
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organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus 
vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų 
sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą 
neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga 
nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių 
sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys.
Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis.
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi reglamentu siekiama užtikrinti aukšto lygio vartotojų sveikatos apsaugą, yra 
nesuvokiama kodėl tam tikriems alkoholiniams gėrimams yra suteikiamos lengvatos ir jiems 
netaikomi ženklinimo reikalavimai.



AM\765208LT.doc 19/112 PE416.699v01-00

LT

Pakeitimas 167
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus 
vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų 
sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą 
neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga 
nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių 
sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys.
Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis.
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

(28) Svarbu vartotojams teikti informaciją 
apie alkoholinius gėrimus.
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Or. en

Pakeitimas 168
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus 
vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų 
sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą 
neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga 
nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių 
sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys.
Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis.
Tačiau po penkerių metų nuo šio 

(28) Būtina aiškiai nustatyti kokios 
informacijos apie alkoholinius gėrimus
vartotojams reikia. Todėl nėra tinkama 
tam tikras šio reglamento nuostatas taikyti 
alkoholiniams gėrimams. Jau galioja 
specialios Bendrijos vyno ženklinimo 
taisyklės. 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1601/91.
Tas pats taikoma ir spiritinių gėrimų 
ženklinimui (Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 110/2008). 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį į 
informaciją apie alkoholinius gėrimus bei 
derėjimą su kitomis Bendrijos 
nuostatomis, alkoholiniams gėrimams 
pagal šį reglamentą neturėtų būti taikomi 
jokie sudedamųjų dalių arba maistingumo 
ženklinimo reikalavimai. Tačiau po 
penkerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir 
prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.
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reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu vynui ir alui bus taikomos išimtys, o kitiems alkoholiniams gėrimams ne, nebus 
įmanoma pasiekti darnumo sektoriuje. Tam tikriems apibrėžtiems produktams bus teikiama 
pirmenybė, tuo tarpu kiti bus diskriminuojami. Vartotojai būtų klaidinami dėl skirtingų 
produktų sudėties. Todėl norint aiškiau nustatyti vartotojų poreikius ir užtikrinti nuoseklų 
požiūrį, būtina suteikti laikotarpį, kurio metu galima nukrypti nuo šių nuostatų. 

Pakeitimas 169
Anne Laperrouze

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas;
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo ir 1991 m. birželio 10 d. 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1601/91
nustatytas išsamus visus vynininkystės 
metodus, gamybos metodus ir vynų bei 
vyno produktų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas;
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
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mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis.
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
maistinės vertės nurodymas. Alui ir 
spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 
1 dalyje, turėtų būti taikomos tokios pačios 
išimtys, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį 
bei derėjimą su vynui nustatytomis 
sąlygomis. Tačiau po penkerių metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo Komisija 
parengs ataskaitą ir prireikus gali siūlyti 
specialius reikalavimus pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 170
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos1

organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
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sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas;
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis.
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas;
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas privalo būti taikomas ir alkoholiniams gėrimams.

Pakeitimas 171
Pilar Ayuso

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo ir 1991 m. birželio 10 d. 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1601/91
nustatytas išsamus visus vynininkystės 
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priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas;
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis.
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

metodus, gamybos metodus ir vynų bei 
vyno produktų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas;
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
maistinės vertės nurodymas. Alui ir 
spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 
1 dalyje, turėtų būti taikomos tokios pačios 
išimtys, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį 
bei derėjimą su vynui nustatytomis 
sąlygomis. Tačiau po penkerių metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo Komisija 
parengs ataskaitą ir prireikus gali siūlyti 
specialius reikalavimus pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Vynui taikomų išimčių apimtis turėtų būti keičiama siekiant užtikrinti, kad visiems vyno 
produktams, apibrėžtiems ir reglamentuojamiems pagal Tarybos reglamentą (EB) 1601/1991, 
būtų taikoma prievolės pateikti sudedamųjų dalių sąrašą ir maistinės vertės nurodyumą, 
išimtis. Vyno produktai apibrėžiami ir reglamentuojami pagal 2008 m. balandžio 29 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo ir 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1601/91dėl aromatintų vynų ir kitų vyno 
produktų.
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Pakeitimas 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
teikiama tada, kai nesant tokios nuorodos 
vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar 
provenencijos vietos. Kitais atvejais kilmės 
šalies ar provenencijos vietos nuorodą 
maisto verslo operatoriai pateikia savo 
nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies ar 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją.
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

(29) Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą 
ir atsekamumą, reikėtų kaip galima 
labiau tinkamu būdu nurodyti produktui 
gaminti naudotos žemės ūkio žaliavos 
kilmės šalį. Visais atvejais kilmės šalies ar 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją.
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pridėti „kilmės šalies“ sąvokos apibrėžimą, siekiant atskirti jį nuo provenencijos vietos 
apibrėžimo.

Pakeitimas 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba (29) Maisto produkto kilmės šalies arba 
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provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
teikiama tada, kai nesant tokios nuorodos 
vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar 
provenencijos vietos. Kitais atvejais kilmės 
šalies ar provenencijos vietos nuorodą 
maisto verslo operatoriai pateikia savo 
nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies ar 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją.
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
teikiama tai pat maisto produktams, 
susidedantiems iš vienos sudedamosios 
dalies ir iš žymios sudedamosios dalies bei 
charakteringų sudedamųjų dalių iš kelių 
sudedamųjų dalių sudarytuose 
produktuose tuo atveju, kai nesant tokios 
nuorodos vartotojai galėtų būti klaidinami 
dėl tokio produkto tikrosios kilmės šalies 
ar provenencijos vietos. Kitais atvejais 
kilmės šalies ar provenencijos vietos 
nuorodą maisto verslo operatoriai pateikia 
savo nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies 
ar provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją.
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės šalis ir(arba) kilmės vieta yra daugeliui vartotojų vertinga informacija. Todėl šią 
informaciją būti teikti tiek ir apie vienos sudedamosios dalies maisto produktus, tiek ir apie 
reikšmingas sudedamasias dalis ir būdingas sudedamasias dalis iš daugelio dalių 
susidedančių maisto produktų atveju.

Pakeitimas 174
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
teikiama tada, kai nesant tokios nuorodos 

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
privaloma tada, kai nesant tokios nuorodos 
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vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar 
provenencijos vietos. Kitais atvejais kilmės 
šalies ar provenencijos vietos nuorodą 
maisto verslo operatoriai pateikia savo 
nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies ar 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją.
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar 
provenencijos vietos. Kitais atvejais kilmės 
šalies ar provenencijos vietos nuorodą 
maisto verslo operatoriai pateikia savo 
nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies ar 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją.
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

Or. en

Pakeitimas 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Europos Bendrijos nepreferencinės 
kilmės taisyklės nustatytos 1992 m. spalio 
12 d. Tarybos reglamente (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos 
muitinės kodeksą, o šio reglamento 
įgyvendinimo taisyklės – 1993 m. liepos 
2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 
2454/93, išdėstančiame Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo 
nuostatas. Nustatant maisto produktų 
kilmės šalį bus remiamasi šiomis 
taisyklėmis, gerai žinomomis prekybos 
įmonėms ir administracijoms bei 
turėsiančiomis palengvinti kilmės šalies 
nustatymą.

(31) Europos Bendrijos nepreferencinės 
kilmės taisyklės nustatytos 1992 m. spalio 
12 d. Tarybos reglamente (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatančiame Bendrijos 
muitinės kodeksą, o šio reglamento 
įgyvendinimo taisyklės – 1993 m. liepos 
2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 
2454/93, išdėstančiame Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio 
Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo 
nuostatas. Nustatant maisto produktų 
kilmės šalį bus remiamasi šiomis 
taisyklėmis, gerai žinomomis prekybos 
įmonėms ir administracijoms bei 
turėsiančiomis palengvinti kilmės šalies 
nustatymą. Mėsai ir mėsos turintiems 
maisto produktams taikomos įvairesnės 
taisyklės, atsižvelgiant į gimimo, veisimo 
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ir skerdimo vietas.

Or. en

Pagrindimas

Mėsos atveju netinkama nurodyti tik kilmės vietą, jeigu ji yra skirtinga nei gimimo, veisimo ir 
skerdimo vieta. Apklausos parodė, kad vietos, kuriose gyvuliai gimė, buvo veisiami arba 
paskersti, vartotojams turi ypatingos svarbos.

Pakeitimas 176
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32a)  būtina pateikti aiškinimą apie 
mitybinę informaciją, pateikiamą 
pakuotės priekyje.

Or. en

Pakeitimas 177
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą.
Todėl tikslinga užtikrinti, kad būtų 
teikiama informacija apie maistinių 
medžiagų kiekį visų pirma maišytuose 
alkoholiniuose gėrimuose.

(34) Vartotojai turėtų žinoti, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą.
Todėl, Komisija ir kitos suinteresuotosios 
šalys tokio išimtinio laikotarpio metu yra 
raginamos vykdyti mokslinius tyrimus 
skirtus nustatyti kokia informacija 
vartotojams yra naudingiausia ir kokiu 
veiksmingiausiu būdu ją galima pateikti.
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Or. de

Pagrindimas

Alkoholinių gėrimų maistingumo ir sudedamųjų dalių ženklinimą būtina persvarstyti detaliau. 
Komisija turėtų pateikti bendrus pasiūlymus, vienodai taikomus visiems alkoholiniams 
gėrimams.

Pakeitimas 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą.
Todėl tikslinga užtikrinti, kad visų pirma
būtų teikiama informacija apie maistinių 
medžiagų kiekį alkoholiniuose 
kokteiliuose.

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą.
Todėl tikslinga užtikrinti, kad būtų 
teikiama informacija apie energijos bei 
angliavandenių kiekį visuose 
alkoholiniuose gėrimuose..

Or. en

Pakeitimas 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą.
Todėl tikslinga užtikrinti, kad visų pirma
būtų teikiama informacija apie maistinių 
medžiagų kiekį alkoholiniuose 
kokteiliuose.

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą.
Todėl tikslinga užtikrinti, kad būtų 
teikiama informacija apie maistinių 
medžiagų kiekį alkoholiniuose gėrimuose.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi reglamentu siekiama užtikrinti aukšto lygio vartotojų sveikatos apsaugą,ši nuostata 
privalo būti taikoma visiems alkoholiniams gėrimams.

Pakeitimas 180
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
nustatyta, kad, vartotojų manymu,
priimant sprendimą dėl pirkinio, 
informacija pagrindiniame regėjimo lauke 
arba pakuotės priekinėje dalyje yra 
naudinga. Todėl norint užtikrinti, kad 
vartotojai, pirkdami maisto produktus, 
lengvai pamatytų pagrindinę informaciją 
apie maistingumą, ji turėtų būti 
nurodoma pagrindiniame etiketės 
regėjimo lauke.

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
nustatyta, kad, vartotojai pageidauja 
informaciją apie keturias pagrindines 
maistines medžiagas matyti pagrindiniame 
regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje 
dalyje, nes jie mano, kad ši informacija 
yra naudinga priimant sprendimą dėl 
pirkinio. Todėl, šis ribotas mitybinės 
informacijos kiekis turi būti privalomai 
pateikiamas pakuotės priekyje ir 
palydimas privalomojo išsamaus 
mitybinio teiginio pakuotės galinėje 
pusėje. Be to, pakuotės galinėje pusėje 
atskiru teiginiu vartotojams būtina aiškiai 
nurodyti ar maisto produkte yra 
genetiškai modifikuotų organizmų 
ir(arba) jie yra pagaminti 
nanotechnologijų pagalba.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniais tyrimai buvo įrodyta, kad vartotojai pageidauja turėti informacijos apie ribotą 
maistinių medžiagų kiekį pakuotės priekinėje pusėje, kas padėtų jiems apsispręsti perkant. 
Dauguma vartotojų pageidauja, kad ši ribota informacija būtų palydima išsamesnio 
privalomo maistinės vertės nurodymo pakuotės galinėje pusėje.
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Pakeitimas 181
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
nustatyta, kad, vartotojų manymu, priimant 
sprendimą dėl pirkinio, informacija 
pagrindiniame regėjimo lauke arba 
pakuotės priekinėje dalyje yra naudinga.
Todėl norint užtikrinti, kad vartotojai, 
pirkdami maisto produktus, lengvai 
pamatytų pagrindinę informaciją apie 
maistingumą, ji turėtų būti nurodoma 
pagrindiniame etiketės regėjimo lauke.

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Kai kuriose valstybėse narėse
atlikus mokslinius tyrimus nustatyta, kad, 
vartotojų manymu, priimant sprendimą dėl 
pirkinio, informacija pagrindiniame 
regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje 
dalyje apie pagrindines maistingasias 
medžiagas ir(arba) sudedamasias dalis yra 
naudinga. Tokiu būdu vartotojai, pirkdami 
maisto produktus, lengvai pamatytų 
pagrindinę informaciją apie maistingumą, 
jeigu ji būtų  nurodoma pagrindiniame 
etiketės regėjimo lauke.  Tačiau jeigu 
vartotojai gali pirkti šį produktą remiantis 
turint pakankamai informacijos priimtu 
sprendimu, turėtų būti privaloma pateikti 
aiškiai matomą, įskaitomą bei suprantaną 
nuorodą, pateikiamą po pakuotės priekyje 
esančia pagrindine informacija, kuria 
būtų atkreipiamas vartotojų dėmesys į 
pakuotės galinėje arba šoninėje pusėje 
esantį maistinės vertės nurodymą.

Or. fr

Pagrindimas

Informacijos esančios pakuotės priekio ženklinime nepakanka norint suteikti vartotojui 
sprendimui reikalingos informacijos. Būtina pateikti nuorodą į maistinės vertės nurodymą, 
kuriame būtų pateikiama kita reikalinga informacija. Šiuo pakeitimu pašalinamas tam tikras 
pradinės formuluotės dviprasmiškumas.
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Pakeitimas 182
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
nustatyta, kad, vartotojų manymu,
priimant sprendimą dėl pirkinio, 
informacija pagrindiniame regėjimo lauke 
arba pakuotės priekinėje dalyje yra 
naudinga. Todėl norint užtikrinti, kad 
vartotojai, pirkdami maisto produktus, 
lengvai pamatytų pagrindinę informaciją 
apie maistingumą, ji turėtų būti nurodoma 
pagrindiniame etiketės regėjimo lauke. (38)

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
įrodyta, kad, vartotojai pageidauja 
informaciją apie keturias pagrindines 
maistines medžiagas matyti pagrindiniame 
regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje 
dalyje, nes jie mano, kad ši informacija 
yra naudinga priimant sprendimą dėl 
pirkinio. Todėl, šis ribotas mitybinės 
informacijos kiekis turi būti privalomai 
pateikiamas pakuotės priekyje ir 
palydimas privalomu išsamaus maistinės 
vertės nurodymu pakuotės galinėje pusėje.

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinamas aiškumas.

Pakeitimas 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Naujausi pokyčiai kai kuriose 
valstybėse narėse ir maisto sektoriaus 
organizacijose, kai teiginys apie 
maistingumą išreiškiamas ne nurodant 
maistingumo vertes 100 g, 100 ml ar 
porcijai, o kitais būdais, rodo, kad 
vartotojams tokios sistemos patinka, nes 

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams tokios sistemos su 
aiškinamuoju elementu patinka, nes jos 
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jos padeda greitai ir pagrįstai rinktis.
Tačiau visoje Bendrijoje nėra įrodymų, 
kaip eilinis vartotojas supranta kitokius 
informacijos raiškos būdus ir kaip tokia 
informacija naudojasi. Todėl tikslinga 
leisti kurti skirtingas sistemas ir toliau 
tirti vartotojų supratimą skirtingose 
valstybėse narėse, kad prireikus būtų 
galima taikyti suderintas sistemas.

padeda greitai ir pagrįstai rinktis. Turimais 
faktais buvo įrodyta, kad supaprastinta 
ženklinimo sistema, susidedanti iš įvarių 
spalvų kodo skirto lengvesniam ir 
aiškesniam mitybinės informacijos 
interpretavimui, yra vartotojams 
labiausiai patinkantis sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Turimais faktais buvo įrodyta, kad vartotojai teikia pirmenybę informacijai, pateikiamai 
pakuotės priekinėje pusėje, naudojant aiškinamąją detalę, o būtent, – įvairių spalvų 
kodavimą, nes tai jiems padeda greitai ir lengvai pasirinkti produktą.

Pakeitimas 184
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams tokios sistemos 
patinka, nes jos padeda greitai ir pagrįstai 
rinktis. Tačiau visoje Bendrijoje nėra
įrodymų, kaip eilinis vartotojas supranta 
kitokius informacijos raiškos būdus ir kaip 
tokia informacija naudojasi. Todėl 
tikslinga leisti kurti skirtingas sistemas ir 
toliau tirti vartotojų supratimą skirtingose 
valstybėse narėse, kad prireikus būtų 
galima taikyti suderintas sistemas.

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams tokios sistemos 
patinka, nes jos padeda greitai ir pagrįstai 
rinktis. Visoje Bendrijoje įrodymai kaip 
eilinis vartotojas supranta kitokius 
informacijos raiškos būdus ir kaip tokia 
informacija naudojasi vis dar yra renkami 
ir analizuojami. Tačiau, vis daugiau faktų 
teigiama, kad supaprastinta ženklinimo 
sistema, susidedanti iš įvarių spalvų kodo 
skirto lengvesniam ir aiškesniam 
mitybinės informacijos interpretavimui, 
yra vartotojams labiausiai patinkantis 
sprendimas.
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Or. en

Pakeitimas 185
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su 
mitybinio teiginio išraiškos būdais, 
išskyrus kai sudedamosios dalys 
nurodomos 100 g /100 ml / 1 porcijai, kai 
kuriose valstybėse narėse ir maisto 
pramonės organizacijose rodo, kad 
vartotojams tokios sistemos patinka, nes 
jos padeda greitai ir pagrįstai rinktis.
Tačiau visoje Bendrijoje nėra įrodymų, 
kaip eilinis vartotojas supranta kitokius 
informacijos raiškos būdus ir kaip tokia 
informacija naudojasi. Todėl tikslinga 
leisti kurti skirtingas sistemas ir toliau 
tirti vartotojų supratimą skirtingose 
valstybėse narėse, kad prireikus būtų 
galima taikyti suderintas sistemas.

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams patinka sistemos, 
turinčios aiškinamąjį elementą, nes jos 
padeda greitai ir pagrįstai rinktis. Turimais 
faktais buvo įrodyta, kad supaprastinta 
ženklinimo sistema, susidedanti iš įvarių 
spalvų kodo skirto lengvesniam ir 
aiškesniam mitybinės informacijos 
interpretavimui, yra vartotojams 
labiausiai patinkantis sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Turimais faktais buvo įrodyta, kad vartotojai teikia pirmenybę informacijai, pateikiamai 
pakuotės priekinėje pusėje, naudojant aiškinamąją detalę, o būtent, – įvairių spalvų 
kodavimą, nes tai jiems padeda greitai ir lengvai pasirinkti produktą.
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Pakeitimas 186
Nicodim Bulzesc

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams tokios sistemos 
patinka, nes jos padeda greitai ir pagrįstai 
rinktis. Tačiau visoje Bendrijoje nėra 
įrodymų, kaip eilinis vartotojas supranta 
kitokius informacijos raiškos būdus ir kaip 
tokia informacija naudojasi. Todėl 
tikslinga leisti kurti skirtingas sistemas ir 
toliau tirti vartotojų supratimą skirtingose 
valstybėse narėse, kad prireikus būtų 
galima taikyti suderintas sistemas.

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams tokios sistemos 
patinka, nes jos padeda greitai ir pagrįstai 
rinktis. Visoje Bendrijoje įrodymai, kaip 
eilinis vartotojas supranta kitokius 
informacijos raiškos būdus ir kaip tokia 
informacija naudojasi vis dar yra renkami 
ir analizuojami. Tačiau, vis daugiau faktų 
teigiama, kad supaprastinta ženklinimo 
sistema, susidedanti iš įvarių spalvų kodo 
skirto lengvesniam ir aiškesniam 
mitybinės informacijos interpretavimui, 
yra vartotojams labiausiai patinkantis 
sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atspindimas tyrimu metu nustatytas vartotojų noras priekinėje pakuotės pusėje 
matyti ribotą mitybinę informwciją, pasitelkiant interpretavimo elementą. Jie teikia pirmenybę 
raudonai, gintaro ir žaliai spalvoms, kurias pasitelkiant nurodoma ar maisto produktas turi 
daug, vidutiniškai arba mažai tokių sudedamųjų maistinių medžiagų. Standartinių didelio, 
vidutiniško ir mažo kiekių apibrėžimas turi būti nustatytas vadovaujantis nepriklausoma 
moksliškai pagrįsta nuomonę, kuria patvirtina Europos maisto saugos tarnyba.
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Pakeitimas 187
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Vėliausiai po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą apie mokslinius tyrimus apie 
tai kaip vartotojai valstybėse narėse 
supranta įvairias informavimo apie 
maisto produktus sistemas bei nuostatas. 
jei reikalinga, ji pateikia pasiūlymą dėl 
teisės akto, skirto patobulinti įvairių 
informavimo sistemų ir nuostatų 
pagrindus.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi šiuo pasiūlymu valstybėse narės yra leidžiamos specifinės informavimo sistemos, 
Komisija, laikantis nustatyto galutinio termino, turėtų pranešti Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie dabartinių teisės aktų keitimą (jei tai yra reikalinga), kuo būtų siekiama 
skirtingas sistemas apjungti į vieną.

Pakeitimas 188
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Teiginys pagrindiniame regėjimo
lauke, lengvai suprantama forma 
nurodantis maisto sudedamųjų dalių kiekį 
ir lyginamuosius rodiklius, pagal kuriuos 
galima įvertinti maisto produkto maistines 
savybes, turėtų būti laikomas mitybinio 
teiginio dalimi, o ne atskirų teiginių grupe.

(39) Maistinės vertės nurodymas 
pagrindiniame regėjimo lauke, kuriame 
lengvai atpažįstama forma ir pastebimoje 
vietoje nurodomi maisto sudedamųjų dalių 
kiekiai ir lyginamieji rodikliai, kad būtų 
galima įvertinti maisto produkto maistines 
savybes, visas turėtų būti laikomas teiginio 
apie maistingumą dalimi, o ne atskirų 
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teiginių grupe.

Or. en

Pakeitimas 189
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Teiginys pagrindiniame regėjimo 
lauke, lengvai suprantama forma 
nurodantis maisto sudedamųjų dalių kiekį 
ir lyginamuosius rodiklius, pagal kuriuos 
galima įvertinti maisto produkto maistines 
savybes, turėtų būti laikomas mitybinio 
teiginio dalimi, o ne atskirų teiginių grupe.

(39) Maistinės vertės nurodymas 
pagrindiniame regėjimo lauke, kuriame 
lengvai atpažįstama forma ir pastebimoje 
vietoje  nurodomi maisto sudedamųjų dalių 
kiekiai ir lyginamieji rodikliai, kad būtų 
galima įvertinti maisto produkto maistines 
savybes, visas turėtų būti laikomas teiginio 
apie maistingumą dalimi, o ne atskirų 
teiginių grupe.

Or. en

Pakeitimas 190
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Teiginys pagrindiniame regėjimo 
lauke, lengvai suprantama forma 
nurodantis maisto sudedamųjų dalių kiekį 
ir lyginamuosius rodiklius, pagal kuriuos 
galima įvertinti maisto produkto maistines 
savybes, turėtų būti laikomas mitybinio 
teiginio dalimi, o ne atskirų teiginių grupe.

(39) Maistinės vertės nurodymas 
pagrindiniame regėjimo lauke, kuriame 
lengvai atpažįstama forma ir pastebimoje 
vietoje  nurodomi maisto sudedamųjų dalių 
kiekiai ir lyginamieji rodikliai, kad būtų 
galima įvertinti maisto produkto maistines 
savybes, visas turėtų būti laikomas teiginio 
apie maistingumą dalimi, o ne atskirų 
teiginių grupe.

Or. en
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Pakeitimas 191
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39) Teiginys pagrindiniame regėjimo 
lauke, lengvai suprantama forma 
nurodantis maisto sudedamųjų dalių kiekį 
ir lyginamuosius rodiklius, pagal kuriuos 
galima įvertinti maisto produkto maistines 
savybes, turėtų būti laikomas mitybinio 
teiginio dalimi, o ne atskirų teiginių grupe.

(39) Maistinės vertės nurodymas 
pagrindiniame regėjimo lauke, lengvai 
suprantama forma nurodantis maisto 
sudedamųjų dalių kiekį ir lyginamuosius 
rodiklius, pagal kuriuos galima įvertinti 
maisto produkto maistines savybes, turėtų 
būti laikomas mitybinio teiginio dalimi, o 
ne atskirų teiginių grupe.

Or. en

Pagrindimas

Sustiprinamas aiškumas.

Pakeitimas 192
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus teikimo taisykles, 
atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir 
aplinkybes. Nors tokiais atvejais vartotojo 
poreikis gauti kitokios informacijos yra 
nedidelis, manoma, kad informacija apie 
galimus alergenus yra labai svarbi. Yra 
įrodymų, kad daugeliu atvejų alergiją 
maistui galima susieti su nefasuotais 
maisto produktais. Todėl tokia informacija 
vartotojui turėtų būti teikiama visada.

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus ir fasuotus maisto 
produktus bei paruoštus valgius, kuriuos 
gamina ir galutiniam vartotojui tiekia 
vietos mažmeninės įmonės ir viešojo 
maitinimo įstaigos, teikimo taisykles,
atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir 
aplinkybes, jei tokie maisto produktai ir 
valgiai ruošiami nestandartiniu būdu, o 
sudedamosios dalys ir paruošimo receptai 
gali dažnai kisti. Nors tokiais atvejais 
vartotojo poreikis gauti kitokios 
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informacijos yra nedidelis, manoma, kad 
informacija apie galimus alergenus yra 
labai svarbi. Yra įrodymų, kad daugeliu 
atvejų alergiją maistui galima susieti su 
nefasuotais maisto produktais. Todėl tokia 
informacija vartotojui turėtų būti teikiama 
visada.

Or. en

Pagrindimas

Fasuoti maisto produktai arba patiekalai, kuriuos gamina nedidelės mažmeninės įmonės ir 
viešojo maitinimo įstaigos, ruošiami ne standartiniu būdu, o sudedamosios dalys ir receptai 
gali dažnai, gal net kasdien, keistis. Neįmanoma nustatyti tikslaus maistinės vertės nurodymo 
šių tipų maisto produktams. Be to, ši užduotis atimtų per daug laiko iš atitinkamų bendrovių ir 
per daug joms kainuotų. Taigi svarbu, kad šių tipų maisto produktams apskritai nebūtų 
taikomas reikalavimas pateikti maistinės vertės nurodymą arba valstybėms narėms nebūtų 
suteikta teisė nustatyti šių kategorijų produktams taikytinas taisykles, kaip jau numatyta 
nefasuotiems maisto produktams.

Pakeitimas 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus teikimo taisykles, 
atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir 
aplinkybes. Nors tokiais atvejais vartotojo 
poreikis gauti kitokios informacijos yra 
nedidelis, manoma, kad informacija apie 
galimus alergenus yra labai svarbi. Yra 
įrodymų, kad daugeliu atvejų alergiją 
maistui galima susieti su nefasuotais 
maisto produktais. Todėl tokia 
informacija vartotojui turėtų būti 
teikiama visada.

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus teikimo taisykles, 
atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir 
aplinkybes.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė spręsti, kokie duomenys yra privalomi nefasuotų 
maisto produktų atveju. Kadangi nedaroma poveikio vidaus rinkai, neturėtų būti keičiama 
dabartinė nefasuotiems produktams taikoma tvarka.

Pakeitimas 194
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(42) Šiuo reglamentu derinamose srityse, 
jei jame nėra konkrečiai nurodyta kitaip, 
valstybės narės turėtų priimti tik tokias 
nuostatas, kokios numatytos šiame 
reglamente.

(42) Šiuo reglamentu derinamose srityse, 
jei jame nėra konkrečiai nurodyta kitaip, 
valstybės narės turėtų priimti tik tokias 
nuostatas, kokios numatytos šiame 
reglamente. Tačiau, kadangi dėl 
nacionalinių ženklinimo reikalavimų gali 
kilti kliūčių laisvam judėjimui vidaus 
rinkoje, valstybės narės privalo įrodyti, 
kodėl šios priemonės būtinos, ir nurodyti, 
kaip jos užtikrins, kad šios priemonės 
būtų taikomos kuo mažiau ribojant 
prekybą.

Or. en

Pagrindimas

Viena iš svarbiausių šio pasiūlymo priežasčių – siekis supaprastinti taisykles ir užtikrinti 
vidaus rinkos veikimą. Kadangi dėl nacionalinių taisyklių didėja verslo sąnaudos ir 
apsunkinamas laisvas prekių judėjimas, derėtų reikalauti pagrįsti jų priėmimą ir įrodyti, jog 
jų taikymas suderinamas su laisvo prekių judėjimo principu.
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Pakeitimas 195
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
45 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45a) pateikiant maistinės vertės 
nurodymą reikia sudaryti galimybę 
naudoti grafines formas arba simbolius 
vadovaujantis nacionaline neprivalomųjų 
taisyklių sistema, su sąlyga, kad juos 
naudojant nebus klaidinami vartotojai ir 
jeigu turima įrodymų, kad eiliniam 
vartotojui tokia pateikimo forma bus 
suprantama.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybėms narėms bus suteikta galimybė ir toliau naudoti informaciją apie 
gaminį (pvz. tokius simbolius kaip Švedijoje naudojama rakto skylutės pavidalo ženklinimo 
sistema), kurios naudojimas vartotojų požiūriu pasiteisino.

Pakeitimas 196
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Kad suinteresuotosios šalys, visų 
pirma mažosios ir vidutinės įmonės, galėtų 
ant produktų teikti informaciją apie 
maistingumą, laipsniškai, taikant tęstinius 
pereinamuosius laikotarpius ir papildomą 
pereinamąjį laikotarpį mikroįmonėms, 
turėtų būti nustatytos priemonės, kuriomis 
teikti informaciją apie maistingumą taptų 
privaloma.

(49) Kad nebūtų viršytos turimos 
galimybės, visų pirma mažosiosiose ir
vidutinėse įmonėse dirbančiose 
tradiciniuose maisto gamybos sektoriuose 
ir mažmeninės prekybos maisto 
produktais srityje, įtraukiant ir viešojo 
maitinimo paslaugas teikiančias šalis bei 
tiesioginį žemės ūkio produktų pardavimą, 
tokų įmonių produktams neturėtų būti 
taikomi reikalavimai dėl maistinės vertės 
nurodymo pateikimo.
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Or. de

Pagrindimas

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.

Pakeitimas 197
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
49 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49) Kad suinteresuotosios šalys, visų 
pirma mažosios ir vidutinės įmonės, 
galėtų ant produktų teikti informaciją 
apie maistingumą, laipsniškai, taikant 
tęstinius pereinamuosius laikotarpius ir 
papildomą pereinamąjį laikotarpį 
mikroįmonėms, turėtų būti nustatytos 
priemonės, kuriomis teikti informaciją 
apie maistingumą taptų privaloma.

(49) Kad būtų išvengta nepateisinamų 
biurokratinių kliūčių mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, įtraukiant visas 
viešojo maitinimo paslaugas teikiančias 
šalis (pvz. restoranus, valgyklas darbo 
vietose, mokyklose, vaikų darželiuose ir 
ligoninėse), jų produktams netaikomi 
reikalavimai dėl maistinės vertės 
nurodymo pateikimo.

Or. sv

Pagrindimas

Administracinės kliūtys kurios gali iškilti netaikant išimčių įmonėms, kurios dėl savo veiklos 
prigimties turi tiesioginį kontaktą su galutiniu vartotoju, dėl reikalavimo parengti maistinės 
vertės nurodymą, yra nepateisinamos. Kadangi mitybinės vertės vykdant tokią veiklą beveik 
visada kinta priklausomai nuo įmonės naudojamų žaliavų, šis reikalavimas nėra pagrįstas.
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Pakeitimas 198
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Savaime suprantama, kad tradicinių 
maisto gamybos sektorių gaminiai ir švieži 
mažmeninės prekybos maisto produktais 
sektoriaus gaminiai, pagaminami 
tiesiogiai pardavimo vietose, gali turėti 
medžiagų, kurios galėtų sukelti alergines 
arba netoleravimo reakcijas jautriems 
asmenims. Tačiau, kadangi tai yra būtent 
nesufasuoti produktai, kurie yra 
parduodami tiesioginio kontakto su 
pirkėju metu, atitinkamą informaciją 
reikėtų perduoti pvz. vykdant pokalbį 
pardavimo metu arba pasitelkiant aiškiai 
matomus ženklus pardavimo vietose, arba 
informacinę medžiagą pateikiant 
ekranuose.

Or. de

Pagrindimas

Nesufasuotų prekių atveju, praktiškai yra neįmanoma visiems produktams pateikti išsamius 
žymėjimus dėl alergijos, o mažoms ir vidutinėms įmonėms tai sukeltų nepalankias sąlygas 
konkurencijai ir padidintų išlaidas. Be to, negalima išvengti kryžminės taršos patalpose, 
kuriose apdirbimui naudojamų patalpų dydis yra ribotas. 

Pakeitimas 199
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Reglamentu nustatomi informaciją apie 
maistą, visų pirma maisto produktų 
ženklinimą, reglamentuojantys bendrieji 
principai, reikalavimai ir atsakomybė.

Išbraukta.
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Jame nustatomos vartotojų teisę į 
informaciją užtikrinančios priemonės ir 
informacijos apie maistą teikimo 
procedūra, atsižvelgiant į tai, kad dėl 
pokyčių ateityje ir naujų informacijos 
reikalavimų reikia sukurti pakankamai 
lanksčią aplinką.

Or. de

Pagrindimas

1 straipsnio 2 dalyje numatomas tikslas, kuriam pasiekti nenurodoma jokių konkrečių 
taisyklių. Todėl šią dalį dėl techninių ir teisinių priežasčių reikia išbraukti iš reglamento 
vykdomosios dalies ir, jeigu ji bus įtraukta, naudoti ją konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 200
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams.

(3) Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, kai tai susiję su
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui tiekti skirtiems sufasuotiems 
maisto produktams, ir viešojo maitinimo 
įstaigoms tiekti skirtiems maisto 
produktams.

Jis nėra taikomas produktams, kurie yra 
fasuojami pardavimo vietoje prieš 
pateikiant juos galutiniam vartotojui.
Viešojo maitinimo paslaugoms, kurias 
teikia transporto bendrovės šis 
reglamentas yra taikomas tik jeigu jų 
vykdomi maršrutai prasideda ir baigiasi 
Bendrijos teritorijoje.
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Or. de

Pagrindimas

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären.

Pakeitimas 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams.

3. Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus.

Įmonėms turinčioms mažiau nei 10 
darbuotojų ir metinę apyvartą arba 
balansą mažesnį nei 2 mln. eurų, šis
reglamentas nėra taikomas.

Or. en
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Pagrindimas

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Įmonės kategorija Headcou
nt

Apyvart
a

or Turtas, iš viso

medium-sized < 250 50 milijonų EUR. 43 milijonų EUR.

mažas < 50 10 milijonų EUR. 10 milijonų EUR.

micro < 10 2 milijonų EUR. 2 milijonų EUR.

Pakeitimas 202
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams.

3. Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
galutiniams vartotojams.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus.

Or. en
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Pagrindimas

Tuo siekiama paaiškinti reglamento taikymo apimtį ir pašalinti informaciją, kuri yra 
reikalinga tik verslo santykiams tarp įmonių, tačiau nėra naudinga galutiniam vartotojui.

Pakeitimas 203
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams.

3. Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
galutiniams vartotojams.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus.

Or. en

Pagrindimas

Taip paaiškinama reglamento taikymo sritis ir neįtraukiama teikiama informacija, susijusi su 
įmonių tarpusavio santykiais, kuri nėra naudinga galutiniam vartotojui.

Pakeitimas 204
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reikalavimas taikomas nepažeidžiant 
tam tikriems maisto produktams 
taikomuose konkrečiuose Bendrijos teisės 

4. Šis reikalavimas taikomas nepažeidžiant 
tam tikriems maisto produktams 
taikomuose konkrečiuose Bendrijos teisės 
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aktuose nustatytų ženklinimo reikalavimų. aktuose nustatytų ženklinimo reikalavimų.

Iki ... Komisija paskelbia išsamų ir 
naujausią tam tikriems maisto 
produktams taikomuose konkrečiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatytų 
ženklinimo reikalavimų sąrašą. Komisija 
ne vėliau kaip ... [per 18 mėnesių] 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie šių konkrečių ženklinimo 
reikalavimų atitikimą šiam reglamentui.
Prireikus Komisija kartu su ataskaita 
pateikia atitinkamą pasiūlymą.

Or. en

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo tikslų – supaprastinimas.

Yra per daug konkretiems sektoriams skirtų EB direktyvų ir reglamentų, kuriuose yra 
nuostatos dėl ženklinimo.

Būtina surinkti jas visas, patikrinti jų atitikimą bendriesiems principams ir suteikti visiems 
maisto produktų verslo suinteresuotiems subjektams ir įmonėms galimybę lengvai prieiti prie 
informacijos apie šiuos gausius reikalavimus, atsižvelgiant į galimus neatitikimus 
bendrosioms taisyklėms.

Pakeitimas 205
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šis reikalavimas taikomas 
nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomuose konkrečiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatytų 
ženklinimo reikalavimų.

(4) Šis reikalavimas taikomas 
nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomuose konkrečiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatytų 
ženklinimo reikalavimų. Komisija iki [šio 
reglamento įsigaliojimo data] paskelbia 
visų ženklinimo taisyklių sąrašą, kurios 
yra numatytos specifinėse Bendrijos teisės 
nuostatose dėl tam tikrų maisto produktų 
ir šį sąrašą viešai paskelbia interneto 
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tinklalapyje.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 206
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Šis reikalavimas taikomas nepažeidžiant 
tam tikriems maisto produktams 
taikomuose konkrečiuose Bendrijos teisės 
aktuose nustatytų ženklinimo 
reikalavimų.

4. Šis reglamentas nėra taikomas tokiai 
veiklai kaip atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir 
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu teisės aktai suderinami su 15 konstatuojamoje dalyje išreikštu požiūriu, kuriuo 
remiantis labdaros ir vienkartiniams renginiams taikoma išimtis.

Pakeitimas 207
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) „informacija apie maistą“ – informacija 
apie maisto produktą, galutiniam vartotojui 
pateikiama etiketėje, kituose kartu 
pateikiamuose dokumentuose ar kitomis 
priemonėmis, įskaitant moderniųjų 

(a) „informacija apie maistą“ – informacija 
apie maisto produktą, galutiniam vartotojui 
pateikiama etiketėje ar kitomis maisto 
verslo operatoriaus komercinių 
pranešimų priemonėmis, įskaitant 
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technologijų priemones arba žodinę 
komunikaciją. Prie šios informacijos 
nepriskiriami komerciniai pranešimai, kaip 
apibrėžta 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje;

reklamą ir rinkodarą, ir tiesiogiai 
susijusią su produkto reklama, pardavimu 
arba tiekimu vartotojui, įskaitant 
moderniųjų technologijų priemones. Prie 
šios informacijos nepriskiriami komerciniai 
pranešimai, kaip apibrėžta 2000 m. birželio 
8 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2000/31/EB dėl kai kurių 
informacinės visuomenės paslaugų, ypač 
elektroninės komercijos, teisinių aspektų 
vidaus rinkoje;

Or. en

Pagrindimas

Siūloma apibrėžtis per plati, nes ji taip pat apimtų pranešimus, kurie pateikiami ne 
komerciniais tikslais. Formuluotė turi būti suderinta su reglamento Nr. 178/2002 3 straipsnio 
3 dalimi ir direktyvos 2005/29/EB dėl nesąžiningos komercinės veiklos 2 straipsnio d dalimi, 
siekiant užtikrinti, kad apibrėžtis būtų taikoma tik maisto verslu užsiimančioms įmonėms ir 
galutiniam vartotojui pateikiamiems pranešimams.

Pakeitimas 208
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) „informacijos apie maistą teisės aktai“ 
– Bendrijos nuostatos, 
reglamentuojančios informaciją apie 
maistą, visų pirma ženklinimą, įskaitant 
visų maisto produktų ar tam tikrų maisto 
produktų bendro pobūdžio taisykles ir 
specialių maisto produktų taisykles;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina. Ką reiškia sąvoka „informacijos apie maistą teisės aktai“ yra aišku iš 
atitinkamų nuostatų turinio. Taigi reikia išbraukti 2 straipsnio 2 dalies b punktą..
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Pakeitimas 209
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) „privalomoji informacija apie maistą“ 
– tam tikri duomenys, kurie pagal 
Bendrijos teisės aktus turi būti teikiami 
galutiniam vartotojui;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina. Apibrėžimu tik nurodoma, kad privalomoji informacija yra informacija, 
kuri yra numatyta įstatymuose (pleonazmas). Taigi reikia išbraukti 2 straipsnio 2 dalies c 
punktą..

Pakeitimas 210
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 
pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus;

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 
pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus, išskyrus 
maisto produktus, sufasuotus pardavimo 
vietoje prieš parduodant juos tiesiogiai 
vartotojui;

Or. fr
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Pagrindimas

Būtinas paaiškinimas įtraukus sąvoką „nesufasuoti maisto produktai“.

Pakeitimas 211
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 
pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus;

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 
pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus; tai netaikoma 
nesufasuotiems maisto produktams;

Or. de

Pagrindimas

Būtinas paaiškinimas įtraukus sąvoką „nesufasuoti maisto produktai“.

Pakeitimas 212
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)
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pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus;

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinis patikslinimas siekiant suderinti su su terminologija, naudojama direktyvos 
2001/12/ EB dėl ženklinimo tekstui vokiečių kalba. Nėra jokios priežasties nukrypti nuo jau 
patvirtintos terminologijos, kuri yra pakankamai gera.

Pakeitimas 213
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 
pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus;

(e) „fasuotas maistas“ – tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš siūlant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 
pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus; tai netaikoma 
nesufasuotiems maisto produktams;

Or. de

Pagrindimas

Būtinas paaiškinimas įtraukus sąvoką „nesufasuoti maisto produktai“.
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Pakeitimas 214
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) „nesufasuotas maistas“ – tai maisto 
produktai, kurie nesufasuoti siūlomi 
pardavimui galutiniam vartotojui ir 
sufasuojami tik pardavimo galutiniam 
vartotojui momentu bei maisto produktai 
ir švieži produktai, kurie yra sufasuojami 
pardavimo vietoje ir skirti parduoti 
nedelsiant;

Or. de

Pagrindimas

Parduotuvėse maisto produktai taip pat yra siūlomi pardavimui jau sufasuoti ir yra išdėstomi 
arti prekystalių bei fasuojami pardavėjų, siekiant sutrumpinti pirkėjams laukimo laiką. Kaip 
ir maisto produktų, sufasuotų pagal individualius pirkėjų norus atveju, praktiškai nėra 
įmanoma pateikti tokią pačią informaciją kurios reikalaujama sufasuotų produktų atveju, nes 
parduodamų produktų įvairovė yra gausi, jie yra paruošiami rankiniu būdu, o pardavime 
esančių produktų asortimentas nuolat kinta.

Pakeitimas 215
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) „nesufasuotas maistas“ – tai visi 
maisto produktai, siūlomi pirkėjui 
nesufasuoti arba kurie yra sufasuojami 
pirkėjo prašymu, arba sufasuojami 
pardavimo vietoje ir skirti parduoti 
nedelsiant;

Or. de
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Pagrindimas

Parduotuvėse maisto produktai taip pat yra siūlomi pardavimui jau sufasuoti ir yra išdėstomi 
arti prekystalių bei fasuojami pardavėjų, siekiant sutrumpinti pirkėjams laukimo laiką. Kaip 
ir maisto produktų, sufasuotų pagal individualius pirkėjų norus atveju, praktiškai nėra 
įmanoma pateikti tokią pačią informaciją kurios reikalaujama sufasuotų produktų atveju, nes 
parduodamų produktų įvairovė yra gausi, jie yra paruošiami rankiniu būdu, o pardavime 
esančių produktų asortimentas nuolat kinta.

Pakeitimas 216
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) „nesufasuotas maistas“ – tai visi 
maisto produktai, siūlomi pirkėjui 
nesufasuoti arba kurie yra sufasuojami 
pirkėjo prašymu, arba sufasuojami 
pardavimo vietoje ir skirti parduoti 
tiesiogiai pirkėjui;

Or. fr

Pagrindimas

Daugelyje parduotuvių maisto produktai yra sufasuojami, tą atliekant arba patiems pirkėjams, 
arba darbuotojų pagalba ir parduodami.
Tokie produktai pasižymi tokiomis pačiomis savybėmis kaip ir nesufasuoti maisto produktai 
ir(arba) sufasuoti pirkėjo prašymu produktai.
Tokių produktų įvairovė, jų paruošimas arba nedidelės gamybos parduotuvėse ar mažuose 
cechuose apimtys, sudėties ir receptų įvairovė privalomas nuostatas daro neįmanomomis taikyti.

Pakeitimas 217
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) „nesufasuotas maistas“ – tai visi 
maisto produktai, siūlomi pirkėjui 
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nesufasuoti arba kurie yra sufasuojami 
pirkėjo prašymu, arba sufasuojami 
pardavimo vietoje ir skirti parduoti 
nedelsiant;

Or. de

Pagrindimas

Parduotuvėse maisto produktai taip pat yra siūlomi pardavimui jau sufasuoti ir yra išdėstomi 
arti prekystalių bei fasuojami pardavėjų, siekiant sutrumpinti pirkėjams laukimo laiką. Kaip 
ir maisto produktų, sufasuotų pagal individualius pirkėjų norus atveju, praktiškai nėra 
įmanoma pateikti tokią pačią informaciją kurios reikalaujama sufasuotų produktų atveju, nes 
parduodamų produktų įvairovė yra gausi, jie yra paruošiami rankiniu būdu, o pardavime 
esančių produktų asortimentas nuolat kinta.

Pakeitimas 218
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visi sudėtinės sudedamosios 
dalies elementai, naudojami gaminant 
maistą arba jį ruošiant ir liekantys
gatavame produkte, nors ir pakitusiu 
pavidalu; liekanos nelaikomos 
sudedamąja dalimi;

(f) „sudedamoji dalis“ – medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visos sudedamosios dalies 
sudedamosios dalys, naudojamos maisto 
produktui gaminti arba ruošti ir liekančios 
galutiniame produkte, nors ir pakitusiu 
pavidalu;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama aiškumo, o taip pat suderinti terminologiją su jau vartojamamais 
terminais. Jeigu sudedamosios dalies elementai nėra minimi, nėra būtinas paaiškinimas, kad 
liekanos nėra laikomos sudedamąja dalimi.
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Pakeitimas 219
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visi sudėtinės sudedamosios 
dalies elementai, naudojami gaminant 
maistą arba jį ruošiant ir liekantys
gatavame produkte, nors ir pakitusiu 
pavidalu; liekanos nelaikomos sudedamąja 
dalimi;

(f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visos sudėtinės sudedamosios 
dalies sudedamosios dalys, naudojamos
gaminant maistą arba jį ruošiant ir 
liekančios gatavame produkte, nors ir 
pakitusiu pavidalu; likučiai nelaikomi 
sudedamąja dalimi;

Or. en

Pagrindimas

Sudedamosios dalies apibrėžties pakeitimas turėtų neigiamą poveikį Bendrijos teisės aktams 
(pvz., reglamentui Nr. 1829/2003), kuriuose pateikiama nuoroda į sudedamosios dalies 
apibrėžtį.

Pakeitimas 220
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visi sudėtinės sudedamosios 
dalies elementai, naudojami gaminant 
maistą arba jį ruošiant ir liekantys 
gatavame produkte, nors ir pakitusiu 
pavidalu; liekanos nelaikomos 
sudedamąja dalimi;

f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visi sudėtinės sudedamosios 
dalies elementai, naudojami gaminant 
maistą arba jį ruošiant ir liekantys 
gatavame produkte, nors ir pakitusiu 
pavidalu;

Or. es



PE416.699v01-00 58/112 AM\765208LT.doc

LT

Pagrindimas

„Liekanų“ sampratą reikia išbraukti iš šios apibrėžties, kad ji derėtų su Tarybos reglamentu 
(EB) Nr. 178/2002, pagal kurį nustatomi maistui skirtų teisės aktų bendrieji reikalavimai. 
Pagal šio reglamento 2 straipsnyje pateiktą apibrėžtį „likučiai ir teršalai“ nėra sudėtinės 
maisto dalys. Antroji pagrindimo dalis susijusi su pakeitimu, kuris tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Pakeitimas 221
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „provenencijos vieta“ – bet kuri vieta, 
kuri nurodoma kaip maisto produkto 
kilmės vieta ir kuri nėra „kilmės vieta“, 
kaip nustatyta pagal Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsnius;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Galiojančios Direktyvos 2000/13/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje pateikiama 
aiški ir praktiška kilmės vietos ženklinimo taisyklė. Įmonėms žinoma ši nuostata ir jos 
taikymas, dėl kurio nekyla jokių sunkumų. Maisto kodekse (CODEX) taip pat nebeliko kilmės 
šalies ir provenencijos vietos atskirties. Ši nuostata turi būti išsaugota ES teisėje 
vadovaujantis Direktyva 2000/13/EB.

Pakeitimas 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „provenencijos vieta“ – bet kuri vieta, 
kuri nurodoma kaip maisto produkto 
kilmės vieta ir kuri nėra „kilmės vieta“, 

(g) „provenencijos vieta“ – bet kuri vieta, 
kuri nurodoma kaip maisto produkto 
kilmės vieta ir kuri nėra „kilmės vieta“;



AM\765208LT.doc 59/112 PE416.699v01-00

LT

kaip nustatyta pagal Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsnius;

Or. en

Pagrindimas

Reikia pridėti „kilmės šalies“ sąvokos apibrėžimą, siekiant atskirti jį nuo provenencijos vietos 
apibrėžimo.

Pakeitimas 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „kilmės šalis“ – produkto gamybai 
naudojamos pagrindinės žemės ūkio 
žaliavos kilmės vieta.

Or. en

Pagrindimas

Reikia pridėti „kilmės šalies“ sąvokos apibrėžimą, siekiant atskirti jį nuo provenencijos vietos 
apibrėžimo.

Pakeitimas 224
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) „regėjimo laukas“ – visas pakuotės 
paviršius, kuriame pateiktą informaciją 
galima perskaityti iš vieno taško, kad 
vartotojai galėtų greitai ir lengvai 
perskaityti ženklinimo informaciją

(k) „regėjimo laukas“ – visas pakuotės 
paviršius, kuriame pateiktą informaciją 
galima perskaityti iš vieno taško, kad 
vartotojai galėtų greitai ir lengvai 
perskaityti ženklinimo informaciją;
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nevartydami pakuotės;

Or. de

Pagrindimas

Iš dalies lingvistinis vokiškosios teksto redakcijos pakeitimas, kuriuos siekiama suderinti 
terminus su iki šiol direktyvoje 2000/13/EB (Ženklinimo direktyva) naudotais terminais. Be to, 
reikalavimo „nevartydami pakuotės“ išskyrimas prieštarauja dabar galiojančių teisės aktų 
nuostatoms, taip pat, gali būti, kad tokiu būdu ribojamos galimybės įtraukti kitose pakuotės 
vietose esančias nuorodas, taigi šį reikalavimą reikia visiškai išbraukti.

Pakeitimas 225
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) „teisinis pavadinimas“ – maisto 
produkto pavadinimas, nurodytas jam 
skirtose Bendrijos nuostatose arba, jei 
tokių nuostatų nėra, teisės aktuose, 
reglamentuose ir administracinėse 
nuostatose, taikytinose valstybėje narėje, 
kurioje maisto produktas parduodamas 
galutiniam vartotojui arba viešojo 
maitinimo įstaigoms, numatytas 
pavadinimas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

2 straipsnio 2 dalies l punkto apibrėžties prasmė neaiški. Vokiečių kalba sąvoka 
„rechtmässige Bezeichnung“ – pavadinimas, kuris neprieštarauja jokioms teisės nuostatoms. 
Todėl vertėtų ir toliau nurodyti pavadinimus, numatytus pagal teisės nuostatas. Tačiau jie turi 
būti apibrėžti (daugžodžiavimas). Siūloma apibrėžčių naudojimą susieti su 18 straipsnio 
nuostatomis.
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Pakeitimas 226
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies m punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(m) „įprastinis pavadinimas“ –
pavadinimas, kuris valstybės narės, kurioje 
maisto produktas parduodamas, 
vartotojams yra priimtinas kaip maisto 
produkto pavadinimas ir kurio nereikia 
išsamiau aiškinti;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi. 

Pakeitimas 227
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) „pagrindinė(-s) sudedamoji (-osios) 
dalis (-ys)“ – svarbios ir (arba) išskirtinės 
maisto produkto sudedamosios dalys;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nepritariame Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės 
ženklinimo, nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto 
dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi 
nuolat raginome supaprastinti teisės aktus, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos 
būtų kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški. Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų 
dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. riba nėra vienodai praktiškai svarbi 
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visiems maisto produktams.

Pakeitimas 228
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(o) „pagrindinė(-s) sudedamoji (-osios) 
dalis (-ys)“ – svarbios ir (arba) išskirtinės 
maisto produkto sudedamosios dalys;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga, nes šis terminas nėra naudojamas likusioje reglamento dalyje. 
Todėl ji turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 229
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) „svarbi (-ios) sudedamoji (-osios) dalis 
(-ys)“ – daugiau nei 50 % maisto 
produkto sudaranti sudedamoji dalis;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nepritariame Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės 
ženklinimo, nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto 
dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi 
nuolat raginome supaprastinti teisės aktus, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos 
būtų kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.
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Šie kriterijai nepraktiški. Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų 
dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. riba nėra vienodai praktiškai svarbi 
visiems maisto produktams.

Pakeitimas 230
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies p punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(p) „svarbi (-ios) sudedamoji (-osios) dalis 
(-ys)“ – daugiau nei 50 % maisto 
produkto sudaranti sudedamoji dalis;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga, nes šis terminas nėra naudojamas likusioje reglamento dalyje. 
Todėl ši dalis turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 231
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) „išskirtinė(s) sudedamoji (-osios) dalis 
(-ys)“ – bet kuri maisto produkto 
sudedamoji dalis, kuri vartotojui paprastai 
yra susijusi su maisto produkto 
pavadinimu ir kurios kiekį dažniausiai 
reikia nurodyti;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nepritariame Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės 
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ženklinimo, nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto 
dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi 
nuolat raginome supaprastinti teisės aktus, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos 
būtų kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški. Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų 
dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. riba nėra vienodai praktiškai svarbi 
visiems maisto produktams.

Pakeitimas 232
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies q punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(q) „išskirtinė(s) sudedamoji (-osios) dalis 
(-ys)“ – bet kuri maisto produkto 
sudedamoji dalis, kuri vartotojui paprastai 
yra susijusi su maisto produkto 
pavadinimu ir kurios kiekį dažniausiai 
reikia nurodyti;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši apibrėžtis nereikalinga, nes šis terminas nėra naudojamas likusioje reglamento dalyje. 
Todėl ši dalis turėtų būti išbraukta.

Pakeitimas 233
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

s) „minimalus maisto produkto tinkamumo 
vartoti terminas“ – data, iki kurios tinkamai 
laikomas produktas išlaiko savo specifines 
savybes;

s) „minimalus maisto produkto tinkamumo 
vartoti terminas“ – data, iki kurios tinkamai 
laikomas produktas išlaiko savo specifines 
savybes ir kuriam pasibaigus produktu 
nebegalima prekiauti;
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Or. es

Pagrindimas

Reikia patikslinti šią apibrėžtį ir į ją įtraukti su galimybėmis prekiauti produktu susijusią 
nuorodą. 

Pakeitimas 234
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies s a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(sa) „pagaminimo data“ – data, kada 
produktas buvo pagamintas ir, galbūt, 
supakuotas ir užšaldytas.

Or. de

Pagrindimas

Šios apibrėžties reikalauja 25 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas 235
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies t punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(t) „geroji praktika“ – standartai, 
sistemos, iniciatyvos ar kiti veiksmai,
kuriems pritaria kompetentingos 
institucijos ir kurie, kaip rodo patirtis ir 
moksliniai tyrimai, daugumai vartotojų 
yra veiksmingiausi ir laikomi sektinu 
pavyzdžiu.

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Išbraukus 6 ir 7 skyrius ir siekiant nuoseklumo reikia išbraukti ir šią apibrėžtį.

Pakeitimas 236
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ta) „grafinės formos ir simboliai“ –
aiškios maisto produkto visos maistinės 
vertės arba konkrečios jos dalies vaizdinės 
išraiškos arba aiškaus vaizdinio pateikimo 
forma, kuri gali būti skaičiai, lentelės 
arba spalviniai kodai.

Or. en

Pakeitimas 237
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ta) „pagaminimo data“ – data, kai maisto 
produktas virsta aprašytu gaminiu. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant gerinti vartotojams skirtą informaciją, reikia pateikti pagaminimo datos apibrėžtį. 
Siūloma apibrėžtis identiška pateiktai Maisto kodekse (CODEX STAN 1-1985).
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Pakeitimas 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ta) „perdirbimas“ – procesas, kurio metu 
viena (ar kelios) žemės ūkio žaliava (-os) 
perdirbama (-os) į gatavą produktą.

Or. en

Pakeitimas 239
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ta) „vietos arba ūkininkų turgus“ –
turgus, kuriame ūkininkai, augintojai ar 
vietos maisto produktų gamintojai savo 
produkciją arba vietos produkciją 
parduoda tiesiogiai gyventojams. 

Or. en

Pagrindimas

Pagal šio pakeitimo nuostatas numatomos galimybės vietos ir ūkininkų turguose maisto 
produktų ženklinimo taisykles taikyti lanksčiai.
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Pakeitimas 240
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ta) „pagrindinis regėjimo laukas“ –
priekinė pakuotės pusė.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinama sąvoka „pagrindinis regėjimo laukas“.

Pakeitimas 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Šiame reglamente maisto produkto 
kilmės šalis yra maisto produkto kilmės 
šalis, kaip nustatyta Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsniuose.

3. Šiame reglamente maisto produkto 
kilmės šalis yra maisto produkto kilmės 
šalis, kaip nustatyta Tarybos reglamento
(EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsniuose.

Mėsos ir maisto produktų, kurių sudėtyje 
yra mėsos, atveju maisto produkto ar 
atitinkamos sudėtinės dalies kilmės šalimi 
nustatoma šalis, kurioje gyvulys gimė, 
buvo auginamas didžiąją gyvenimo dalį ir 
paskerstas. Jei jos skiriasi, turi būti 
įvardijamos visos trys vietovės, kai 
nurodoma „kilmės šalis.“ 

Or. en

Pagrindimas

Mėsos atveju nėra tinkama kaip kilmės šalį nurodyti tik vieną vietovę, jei gyvulio gimimo, 
auginimo ir skerdimo šalys skiriasi. Apklausų metu nustatyta, kad vartotojams labai svarbu 
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žinoti, kur gyvulys gimė, buvo išaugintas ir paskerstas.

Pakeitimas 242
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikiant informaciją apie maistą 
siekiama patikimai saugoti vartotojų
sveikatą ir interesus ir sudaryti
galutiniams vartotojams sąlygas pagrįstai 
rinktis ir saugiai vartoti maistą, visų pirma 
atsižvelgiant į sveikatos, ekonomikos, 
aplinkos, socialinius ir etinius aspektus.

1. Teikiant informaciją apie maistą 
siekiama užtikrinti aukšto lygio vartotojų
sveikatos ir interesų apsaugą sudarant 
sąlygas galutiniams vartotojams pagrįstai 
rinktis ir saugiai vartoti maistą, visų pirma 
atsižvelgiant į sveikatos, ekonomikos, 
aplinkos, socialinius ir etinius bei gyvūnų 
gerovės aspektus.

Or. en

Pakeitimas 243
Mojca Drčar Murko

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Teikiant informaciją apie maistą 
siekiama patikimai saugoti vartotojų 
sveikatą ir interesus ir sudaryti galutiniams 
vartotojams sąlygas pagrįstai rinktis ir 
saugiai vartoti maistą, visų pirma 
atsižvelgiant į sveikatos, ekonomikos, 
aplinkos, socialinius ir etinius aspektus.

1. Teikiant informaciją apie maistą 
siekiama patikimai saugoti vartotojų 
sveikatą ir interesus ir sudaryti galutiniams 
vartotojams sąlygas pagrįstai rinktis ir 
saugiai vartoti maistą.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos tikslas – privalomųjų ženklinimo reikalavimų sujungimui į pagrindines sąlygas, 
kurios būtinos pagrįstam vartotojo sprendimui, saugiam produkto naudojimui ir saugiam 
elgesiui su juo. Etiniai, socialiniai, aplinkos ir ekonomikos aspektai šiame straipsnyje nėra 
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pakankamai apibrėžti, kad būtų pasiektas šis tikslas.

Pakeitimas 244
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informacijos apie maistą teisės aktais 
siekiama laisvo teisėtai pagaminto ir 
parduodamo maisto judėjimo Bendrijoje, 
prireikus atsižvelgiant į būtinybę saugoti 
teisėtus gamintojų interesus ir skatinti 
kokybiškų produktų gamybą.

2. Informacijos apie maistą teisės aktais 
siekiama laisvo teisėtai pagaminto ir 
parduodamo maisto judėjimo Bendrijoje.

Or. de

Pagrindimas

Antrojoje sakinio dalyje nėra apibrėžiama jokia taisyklė. Dėl techninių teisinių priežasčių ją 
reikėtų iš šio reglamento išbraukt , o jei ji vis dėlto būtų palikta, ją reikėtų perrašyti į 
konstatuojamąją dalį. Neaišku, kada ir kaip galima atsižvelgti į gamintojų interesus arba 
skatinti „kokybiškų produktų“ kokybę.

Pakeitimas 245
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, 
svarstoma, ar įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams reikia pereinamojo 
laikotarpio, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie 
rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau 

Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, 
svarstoma, ar įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams reikia pereinamojo 
laikotarpio, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie 
rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau 
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pardavinėti, kol jos baigsis. pardavinėti, kol jos baigsis.

Naujos maisto produktų ženklinimo 
taisyklės turi būti taikomos atsižvelgiant į 
po konsultacijų su valstybėmis narėmis ir 
suinteresuotosiomis šalimis Komisijos 
nustatytą visiems vienodą taisyklių 
taikymo pradžios datą.

Or. en

Pagrindimas

Esama daugelio pripažįstamo poreikio laikytis susitarto tvarkaraščio ir atnaujinti bendrąsias 
arba specialiąsias maisto produktų ženklinimo taisykles. Maisto verslo operatoriai turi būti 
pasirengę periodiškai persvarstyti savo produktų pakuotes ir etiketes, kad ir kokios bebūtų 
teisinės priežastys. Nors numatomi pereinamieji laikotarpiai, dėl to, kad ne vienu metu 
pradedamos taikyti naujos ženklinimo taisyklės, daromas didelis poveikis naujų etikečių 
maketavimo, užsakymo ir maisto produktų pakuočių atsargų tvarkymo sąnaudoms.

Pakeitimas 246
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai,
svarstoma, ar įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams reikia pereinamojo 
laikotarpio, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie 
rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau 
pardavinėti, kol jos baigsis.

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, jei šie 
reikalavimai nesusiję su žmonių sveikatos 
apsauga, įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams nustatomas pereinamasis 
laikotarpis, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie 
rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau 
pardavinėti, kol jos baigsis.

Or. en



PE416.699v01-00 72/112 AM\765208LT.doc

LT

Pagrindimas

Siekiant palengvinti sklandų vidaus rinkos veikimą, taip pat mažinti su pakuotėmis susijusių 
atliekų kiekį, normalu nustatant naujus ženklinimo reikalavimus numatyti pereinamąjį 
laikotarpį, jei dėl to neatsiranda tiesioginės grėsmės visuomenės sveikatai, nes tokiu atveju 
toks laikotarpis gali būti nepriimtinas.

Pakeitimas 247
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, 
svarstoma, ar įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams reikia pereinamojo 
laikotarpio, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie 
rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau
pardavinėti, kol jos baigsis.

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, turėtų 
būti numatyti įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams taikomi mažiausiai trejų 
metų tinkami pereinamieji laikotarpiai, 
per kuriuos maisto produktai, kurių 
etiketės neatitinka naujųjų reikalavimų, 
galėtų būti tiekiami rinkai. Turi būti 
atsižvelgiama į tai, kad tokių maisto 
produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar 
nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui,
atsargos gali būti toliau pardavinėjamos, 
kol jos baigsis, bet ne ilgiau nei trejus 
metus nuo naujų nuostatų įsigaliojimo 
datos. Šis principas taikomas ir etikečių, 
kurias maisto verslo operatoriai buvo 
įsigiję iki naujų nuostatų įsigaliojimo 
datos, atsargoms.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pereinamojo laikotarpio reikalavimai būtų lengvai įgyvendinami, visų 
pirma MVĮ požiūriu, reikia nustatyti tinkamą pereinamojo laikotarpio pobūdį (t. y. bent trejų 
metų laikotarpį). Nustatant pereinamojo laikotarpio pobūdį svarbu, kad būtų išvengta didelių 
investicijų į spausdinimą ir pakuočių medžiagų kūrimą sąnaudų susidarymo, taip pat daug 
kainuojančio etikečių atsargų sunaikinimo.



AM\765208LT.doc 73/112 PE416.699v01-00

LT

Pakeitimas 248
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal informacijos apie maistą 
teisės aktus reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, visų pirma 
teikiama vienai iš toliau išvardytų 
kategorijų priskiriama informacija:

Išbraukta.

(a) informacija apie maisto produkto 
tapatumą ir sudėtį, savybes ar kitas 
ypatybes;
(b) informacija apie vartotojų sveikatos ir 
saugaus maisto vartojimo apsaugą. Visų 
pirma tai informacija, susijusi su:
(i) sudėties savybėmis, kurios gali būti 
kenksmingos tam tikrų grupių vartotojų 
sveikatai;
(ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu ir 
saugiu vartojimu;
(iii) poveikiu sveikatai, įskaitant riziką ir 
pasekmes, susijusias su kenksmingu bei 
pavojingu maisto produkto vartojimu;
(c) informacija apie maistines savybes, 
kad vartotojai, įskaitant turinčius 
specialių mitybos reikalavimų, galėtų 
pagrįstai rinktis.
2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, atsižvelgiama į 
plačiai paplitusį daugumos vartotojų 
poreikį gauti tam tikros jiems labai 
vertingos informacijos, arba į visus 
visuotinai pripažintus privalumus, kuriais 
remdamasis vartotojas gali pagrįstai 
rinktis.

Or. de
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Pagrindimas

Privalomos informacijos apie maisto produktus teikimo principai yra skirti ne maisto verslo 
operatoriams, kuriems taikomos šio reglamento nuostatos, bet teisės aktų leidėjams. Taigi jų 
prasmė neaiški. Taigi šias nuostatas reikia išbraukti arba daugių daugiausia įtraukti jas į 
konstatuojamąsias dalis.

Pakeitimas 249
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(iii) poveikiu sveikatai, įskaitant riziką ir 
pasekmes, susijusias su kenksmingu bei 
pavojingu maisto produkto vartojimu;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Vadovaujantis Reglamento Nr. 178/2002 14 straipsniu, maisto produktai turi būti saugūs 
vartoti. Ženklinimas skirtas informuoti apie maisto produktą, o ne apie vartotojų elgesį.

Pakeitimas 250
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) poveikiu sveikatai, įskaitant riziką ir 
pasekmes, susijusias su kenksmingu bei 
pavojingu maisto produkto vartojimu;

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. hu

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 251
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie maistines savybes, kad 
vartotojai, įskaitant turinčius specialių 
mitybos reikalavimų, galėtų pagrįstai 
rinktis.

c) informacija apie maistines savybes, kad 
vartotojai, įskaitant turinčius specialių 
mitybos reikalavimų, galėtų pakankamai
pagrįstai rinktis.

Or. hu

Pagrindimas

Neužtenka vien tik viena po kitos išvardyti maistines vertybes, kad eilinis vartotojas galėtų 
daryti kritiškus su maisto produktais susijusius sprendimus.

Pakeitimas 252
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies c a – c b – c c punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) aiškinamoji informacija apie 33 
straipsnio 2 dalies a punkte išvardytus 
maisto produktus, kad vartotojai galėtų 
pagrįstai rinktis;
(cb) informacija apie maisto produktų 
kilmę;
(cc) informacija apie gaminio maisto 
produktų gamybą ir perdirbimą.

Or. en
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Pakeitimas 253
Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
4 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a straipsnis
Naujos maisto produktų ženklinimo 
taisyklės turi būti pritaikytos per dvejų 
metų laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai 
reikalavimai pateikti informaciją susiję su 
poveikiu saugai, remiantis nustatyta 
visiems vienoda taisyklių taikymo pradžios 
data, nes tada pakaktų laiko metodiškai 
prisitaikyti prie naujų ženklinimo 
taisyklių.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama papildyti reglamento tekstą ir užtikrinti maisto verslo operatoriams 
teisinį tikrumą, taip pat užtikrinti, kad prie naujų ženklinimo taisyklių būtų prisitaikoma 
metodiškai. Siekiant kuo mažesnio su ženklinimu susijusių pokyčių, kuriuos turi įgyvendinti 
maisto verslo operatoriai, ekonominio poveikio, visų pirma MVĮ, taip pat siekiant, kad šie 
pokyčiai būtų kuo veiksmingesni, naujos maisto produktų ženklinimo taisyklės turi būti 
taikomos atsižvelgiant į nustatytą visiems vienodą taisyklių taikymo pradžios datą. Šis 
principas netaikomas nenumatytiems skubiems su poveikiu saugai susijusiais atvejais.

Pakeitimas 254
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo 
pobūdžio, tapatybės, savybių, sudėties, 
kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės
šlies ar provenencijos vietos, pagaminimo 
būdo;

(a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo 
pobūdžio, tapatybės, savybių, sudėties, 
kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės 
ar provenencijos, pagaminimo būdo;
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Or. en

Pagrindimas

Galiojančios Direktyvos 2000/13/EB 2 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktyje pateikiama 
aiški ir praktiška kilmės vietos ženklinimo taisyklė. Įmonėms žinoma ši nuostata ir jos 
taikymas, dėl kurio nekyla jokių sunkumų. Maisto kodekse (CODEX) taip pat nebeliko kilmės 
šalies ir provenencijos vietos atskirties. Ši nuostata turi būti išsaugota ES teisėje 
vadovaujantis Direktyva 2000/13/EB.

Pakeitimas 255
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) aiškiai skelbiant, kad yra žymiai 
sumažintas cukraus ir (arba) riebalų 
kiekis, jeigu tuo pat metu nėra atitinkamai 
sumažinama energetinė vertė 
(kilodžauliais arba kilokalorijomis), 
išskyrus tuos atvejus, jei sumažinus 
cukraus arba riebalų kiekį gerinamas 
produkto poveikis sveikatai;

Or. de

Pagrindimas

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers.
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.
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Pakeitimas 256
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) naudojant iliustracijas, kurios 
suteikia vartotojams klaidingos 
informacijos apie tikrąjį maisto produkto 
pobūdį arba jo kilmę. 

Or. en

Pagrindimas

Paveikslėliai ir grafiniai vaizdai negali būti naudojami taip, kad vartotojai būtų klaidinami 
apie tikrąją maisto produkto kilmę.

Pakeitimas 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) naudojant paveikslėlius, į kuriuos 
žiūrint kyla asociacijų, kad maisto 
produktas pagamintas iš tam tikrų 
sudedamųjų dalių, kurių iš tiesų produkte 
nėra;

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiui, jei vanilinio jogurto vanilės skonis gautas naudojant dirbtines kvapiąsias 
medžiagas ant jo pakuotės neturėtų būti vanilės paveikslėlio. 
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Pakeitimas 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(cb) teigiant, kad maisto produkto skonis 
gautas naudojant natūralias 
sudedamąsias dalis, kai iš tikrųjų skonis 
gautas naudojant kvapiąsias medžiagas. 

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiui, jei teigiama, kad maisto produkte yra „vanilės“, šiam skoniui išgauti turi būti 
naudojama nedirbtinė vanilė.

Pakeitimas 259
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 49 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
komitetas gali sudaryti nebaigtinį pagal 1 
dalies nuostatas visais atvejais draustinų 
arba apribotinų tvirtinimų ir nuorodų 
sąrašą. 

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama išlaikyti esamą ES maisto produktams skirto teisės akto 
(Direktyva 2000/13) nuostatą, pagal kurią reikalaujama, kad valstybės narės veiktų išvien, jei 
reikėtų apriboti tam tikrus etiketėse pateikiamus tvirtinimus ir nuorodas. Jei minėtos 
nuostatos nebūtų, atskiros valstybės narės galėtų priimti su šiuo aspektu susijusius teisės 
aktus ir skirtingų valstybių narių apibrėžtys galėtų būti skirtingos, taigi galėtų atsirasti 
kliūčių prekybai vidaus rinkoje.
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Pakeitimas 260
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Ne vėliau nei per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą apie turimus natūraliam 
mineraliniam vandeniui priskiriamų 
savybių, kurios užkirstų žmonių ligoms 
kelią, jas gydytų ar išgydytų, įrodymus.

Or. en

Pagrindimas

Mūsų žiniomis nėra įtikinamų įrodymų, kuriais remiantis būtų galima teigti, kad natūralus 
mineralinis vanduo turi savybių, kurios užkirstų žmonių ligoms kelią, jas gydytų ar išgydytų. 
Europos Komisija turėtų ištirti, ar esama pakankamų įrodymų šiems teiginiams apie natūralų 
mineralinį vandenį pagrįsti.

Pakeitimas 261
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Vėliausiai per trejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
pranešimą, kuriame būtų nurodytos 
konkrečios natūralaus mineralinio 
vandens savybės, susijusios su 
galimybėmis užkirsti žmonių ligoms kelią, 
jas gydyti ar išgydyti.

Or. fr
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Pagrindimas

Kiek mums žinoma, nėra akivaizdžių įrodymų; dėl šios priežasties Komisija turi pateikti šių 
savybių įrodymų, kad būtų galima pagrįsti šiuos teiginius apie sveikatingumą.

Pakeitimas 262
Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeisdami 3 ir 4 dalių maisto verslo 
operatoriai savo kontroliuojamose verslo 
bendrovėse užtikrina, kad būtų laikomasi
su jų veikla susijusių informacijos apie 
maistą teisės aktų reikalavimų ir tikrina, ar
tokių reikalavimų laikomasi.

1. Pagal aiškiai apibrėžtas 3 dalies 
nuostatas maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
užtikrina, kad pateikta informacija apie 
maisto produktą atitiktų su jų atitinkama
veikla susijusių informacijos apie maistą 
teisės aktų reikalavimus ir tikrina, kaip 
laikomasi šių reikalavimų, visų pirma ar ši 
informacija apie maisto produktą 
pateikta, ir ar ji tiksli ypač tais atvejais, 
kai jie maisto produktą į Bendrijos rinką 
teikia pirmą kartą.

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

3. Maisto verslo operatoriai, pirmą kartą 
rinkai tiekiantys maisto produktą, skirtą 
tiekti galutiniam vartotojui ar viešojo 
maitinimo įstaigoms, užtikrina, kad būtų 
teikiama tiksli informacija apie maistą 
pagal taikomus informacijos apie maistą 
teisės aktus.
4. Maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, neperžengdami savo 
veiklos ribų tinkamai užtikrina 
galiojančių informacijos apie maistą 

3. Nepažeidžiant Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 19 straipsnio nuostatų,
maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, neperžengdami savo 
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reikalavimų taikymą, ir visų pirma 
netiekia maisto produktų, kurie, kaip 
žinoma arba manoma, remiantis jų turima 
profesine informacija, reikalavimų 
neatitinka.

veiklos ribų nedelsdami, kai tik jie buvo 
informuoti arba, kai tik sužinojo, kad 
etiketėje nepateikta 9 straipsnio 1 dalyje 
nurodyta privaloma teikti informacija 
arba ji yra netiksli, imasi priemonių.

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f 
punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

4. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f 
punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

6. Toliau išvardytais atvejais maisto verslo 
operatoriai, vykdydami jų kontroliuojamą 
veiklą, užtikrina, kad pagal 9 straipsnį 
būtini privalomi duomenys būtų nurodyti 
ant išorinės pakuotės, kurioje maisto 
produktas pateikiamas prekybai, arba su 
maisto produktais susijusiuose 
prekybiniuose dokumentuose, jei galima 
užtikrinti, kad tokie dokumentai pateikiami 
su susijusiu maisto produktu, arba buvo 
išsiųsti anksčiau ar pristatant:

5. Toliau išvardytais atvejais maisto verslo 
operatoriai, vykdydami jų kontroliuojamą 
veiklą, užtikrina, kad pagal 9 straipsnį 
būtini privalomi duomenys būtų nurodyti 
ant išorinės pakuotės, kurioje maisto 
produktas pateikiamas prekybai, arba su 
maisto produktais susijusiuose 
prekybiniuose dokumentuose, jei galima 
užtikrinti, kad tokie dokumentai pateikiami 
su susijusiu maisto produktu, arba buvo 
išsiųsti anksčiau ar pristatant:

(a) jei fasuotas maistas skirtas galutiniam 
vartotojui, tačiau juo prekiaujama 
ankstesniu etapu (iki parduodant 
galutiniam vartotojui), ir jei tada jis 
neparduodamas viešojo maitinimo 
įstaigoms;

(a) jei fasuotas maistas skirtas galutiniam 
vartotojui, tačiau juo prekiaujama 
ankstesniu etapu (iki parduodant 
galutiniam vartotojui), ir jei tada jis 
neparduodamas viešojo maitinimo 
įstaigoms;

(b) jei fasuotas maistas skirtas tiekti 
viešojo maitinimo įstaigoms, kur jis bus 
ruošiamas, perdirbamas, skirstomas į dalis 
ar pjaustomas.

(b) jei fasuotas maistas skirtas tiekti 
viešojo maitinimo įstaigoms, kur jis bus 
ruošiamas, perdirbamas, skirstomas į dalis 
ar pjaustomas.

Nepaisydami 1 pastraipos, maisto verslo 
operatoriai užtikrina, kad 9 straipsnio 1 
dalies a, f ir h punktuose nurodyti 
duomenys taip pat būtų teikiami ant 
išorinės pakuotės, kurioje maisto produktas 
pateikiamas prekybai.

Nepaisydami 1 pastraipos, maisto verslo 
operatoriai užtikrina, kad 9 straipsnio 1 
dalies a, f ir h punktuose nurodyti 
duomenys taip pat būtų teikiami ant 
išorinės pakuotės, kurioje maisto produktas 
pateikiamas prekybai.

Or. en
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Pagrindimas

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way.
The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1.
Furthermore there is a clear need to specify that the ‘first placing on the market’ concerns the 
‘Community’ market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors who 
simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Pakeitimas 263
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis ir 
jo galimybės pagrįstai rinktis.

Or. en

Pagrindimas

Pridėjus šią teksto dalį paaiškinami maisto verslo operatoriams keliami reikalavimai.
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Pakeitimas 264
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis ir 
jo galimybės rinktis remiantis informacija 
ir jo galimybės pakankamai pagrįstai 
rinktis.

Or. fr

Pagrindimas

Pridėjus šią teksto dalį paaiškinami su vartotojų apsauga ir jiems teikiama informacija susiję 
reikalavimai.

Pakeitimas 265
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis ir 
jo galimybės pagrįstai rinktis.

Or. en
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Pagrindimas

Pridėjus šią teksto dalį paaiškinami maisto verslo operatoriams keliami reikalavimai.

Pakeitimas 266
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis.

2. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose verslo bendrovėse 
nekeičia informacijos, kuri pateikiama su 
maisto produktu, jei taip pakeitus 
informaciją galutinis vartotojas būtų 
suklaidintas arba kitokiu būdu sumažėtų 
vartotojo (ypač sveikatos) apsaugos lygis ir 
jo galimybės pagrįstai rinktis.

Or. en

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 267
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Maisto verslo operatoriai, pirmą kartą
rinkai tiekiantys maisto produktą, skirtą 
tiekti galutiniam vartotojui ar viešojo 
maitinimo įstaigoms, užtikrina, kad būtų 
teikiama tiksli informacija apie maistą 
pagal taikomus informacijos apie maistą 
teisės aktus.

3. Maisto verslo operatoriai, rinkai 
tiekiantys maisto produktą, skirtą tiekti
galutiniam vartotojui ar viešojo maitinimo 
įstaigoms, užtikrina, kad būtų teikiama 
tiksli informacija apie maistą pagal 
taikomus informacijos apie maistą teisės 
aktus.

Or. es
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad maisto verslo operatoriai nebūtų atleisti nuo 
atsakomybės.

Pakeitimas 268
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, neperžengdami savo 
veiklos ribų tinkamai užtikrina 
galiojančių informacijos apie maistą
reikalavimų taikymą, ir visų pirma 
netiekia maisto produktų, kurie, kaip 
žinoma arba manoma, remiantis jų 
turima profesine informacija, reikalavimų 
neatitinka.

4. Jei maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, neperžengdami savo 
veiklos ribų sužino, kad maisto produktas 
neatitinka pagal šio reglamento nuostatas 
keliamų reikalavimų, nedelsdami imasi 
reikiamų priemonių.

Or. de

Pakeitimas 269
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, nekeičia ant pakuotės 
arba prie pakuotės pritvirtintoje etiketėje 
pateiktos informacijos apie maisto 
produktą.

Or. en
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Pagrindimas

Pakeitimas siūlomas siekiant apsaugoti vartotojus.

Pakeitimas 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f 
punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalyje
nurodyta privalomoji informacija apie 
maistą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pateikti visą 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, kad būtų užtikrinta, 
operatorius, kuriam tiekiami maisto produktai tinkamai su juo elgtųsi (pvz., saugotų), ir po to 
perduotų informaciją vartotojams. Be to, ši nuostata būtina siekiant laikytis atsekamumo 
reikalavimų.

Pakeitimas 271
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–d, f ir 
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punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

i punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

Or. en

Pagrindimas

Informacija, kurią reikalaujama pateikti pagal d ir i punktus, būtina siekiant sudaryti 
operatoriams, kurie maisto produktus tiekia galutiniems vartotojams, sąlygas pateikti 
galutiniems vartotojams informaciją apie maisto produktą, kurią privaloma teikti pagal 9 
straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 272
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f
punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–d, f ir 
g punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

Or. en

Pakeitimas 273
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
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būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f
punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–d, f ir 
i punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įtraukti daugiau su informacija apie maisto produktus susijusių 
reikalavimų.

Pakeitimas 274
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f 
punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–d ir f
ir i punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suderinti 8 straipsnį su siūlomais 9 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 275
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 5. Maisto verslo operatoriai, vykdydami jų 
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kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f 
punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

kontroliuojamą veiklą, užtikrina, kad su 
nefasuotu maistu susijusi informacija būtų 
perduota maistą gaunančiam operatoriui 
tam, kad prireikus galutiniam vartotojui 
būtų teikiama 9 straipsnio 1 dalies a–c ir f
ir i punktuose nurodyta privalomoji 
informacija apie maistą.

Or. en

Pakeitimas 276
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepaisydami 1 pastraipos, maisto verslo 
operatoriai užtikrina, kad 9 straipsnio 
1 dalies a, f ir h punktuose nurodyti 
duomenys taip pat būtų teikiami ant 
išorinės pakuotės, kurioje maisto produktas 
pateikiamas prekybai.

Nepaisydami 1 pastraipos, maisto verslo 
operatoriai užtikrina, kad 9 straipsnio 
1 dalies a, f, g ir h punktuose nurodyti 
duomenys taip pat būtų teikiami ant 
išorinės pakuotės, kurioje maisto produktas 
pateikiamas prekybai.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad būtų galima laikytis minimalus maisto produkto tinkamumo vartoti arba 
galutinio suvartojimo termino, būtina nurodyti ypatingas laikymo sąlygos, pvz., temperatūrą 
arba drėgmę. Ši informacija turėtų būti pateikiama ant išorinės pakuotės.

Pakeitimas 277
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Viešojo maitinimo sektoriaus 
operatoriai ir visi kiti, tiekiantys maisto 
produktus, informuoja vartotojus, ar 
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vartojimui skirtame produkte yra GMO ir 
(arba) jame yra darinių ar medžiagų, 
kurie galėtų būti klasifikuojami kaip 
GMO, kurie apibrėžti 2003 m. rugsėjo 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 1830/2003 dėl 
genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų 
pagamintų maisto produktų ir pašarų 
susekamumo ir ženklinimo, iš dalies 
pakeičiančiame Direktyvą 2001/18/EB1.
1 OL L 268, 2003 10 18, p. 23.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant dar labiau apsaugoti vartotojus ir užtikrinti vartotojų teisę į informaciją, kad jiems 
būtų sudarytos sąlygos priimti pagrįstus sprendimus apie jų vartojamus maisto produktus.

Pakeitimas 278
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Viešojo maitinimo sektoriaus 
operatoriai taip pat privalo informuoti 
vartotojus, ar vartojimui skirtas produktas 
arba jo dalis pagaminti iš užšaldytų arba 
giliai užšaldytų sudedamųjų dalių.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant dar labiau apsaugoti vartotojus ir užtikrinti vartotojų teisę į informaciją, kad jiems 
būtų sudarytos sąlygos priimti pagrįstus sprendimus apie jų vartojamus maisto produktus.
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Pakeitimas 279
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 c dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. Nuo 2010 metų sausio 1 d. visų rūšių 
išaugintų galvijų mėsai ir iš mėsos 
pagamintiems produktams taikomos 
2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1760/2000, pagal kurį nustatoma galvijų
identifikavimo bei registravimo sistema, 
reglamentuojamas jautienos bei jos 
produktų ženklinimas ir panaikinamas 
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 820/97 1, 
nuostatos.
1 OL L 204, 2000 8 11, p. 1.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant suteikti vartotojams išsamią informaciją, o ne informaciją tik apie kai kurias mėsos 
rūšis.

Pakeitimas 280
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame 
skyriuje nustatytomis išimtimis, privaloma 
nurodyti šiuos duomenis:

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame 
skyriuje nustatytomis išimtimis, privaloma 
nurodyti šiuos duomenis:

(a) maisto produkto pavadinimą; (a) parduodamos prekės pavadinimą;
(b) sudedamųjų dalių sąrašą; (b) sudedamųjų dalių sąrašą;

(c) visas II priede išvardytas sudedamąsias 
dalis, galinčias sukelti alergiją ar 
netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines 

(c) visas II priede išvardytas sudedamąsias 
dalis, galinčias sukelti alergiją ar 
netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines 
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medžiagas; medžiagas;
(d) tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų 
kategorijų kiekius;

(d) tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų 
kategorijų kiekius;

(e) maisto produkto grynąjį kiekį; (e) maisto produkto grynąjį kiekį;

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą, 
arba „tinka vartoti iki…“ (datą);

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą, 
arba, maisto produktų, kurie 
mikrobiologiniu požiūriu yra greitai 
gendantys, atveju „tinka vartoti iki…“
(datą);

(g) visas ypatingas laikymo arba vartojimo 
sąlygas;

(g) visas ypatingas laikymo arba vartojimo 
sąlygas;

(h) Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, 
pakuotojo arba pardavėjo pavadinimą arba 
komercinės įmonės pavadinimą ir adresą;

(h) Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, 
pakuotojo arba pardavėjo pavadinimą arba 
komercinės įmonės pavadinimą ir adresą;

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto 
provenencijos;

(j) vartojimo instrukciją, jei be jos būtų 
neįmanoma teisingai vartoti šį maisto 
produktą;

(j) vartojimo instrukciją, jei be jos būtų 
neįmanoma teisingai vartoti šį maisto 
produktą;

(k) stipresnės nei 1,2 % koncentracijos 
alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio 
koncentraciją;

(k) stipresnės nei 1,2 % koncentracijos 
alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio 
koncentraciją;

(l) mitybini teiginį.

Or. de
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Pakeitimas 281
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pagaminimo datą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, jog būtų įgyvendintas reglamento tikslas teikti vartotojui tinkamą informaciją apie jo 
vartojamus maisto produktus ir kad jis galėtų pagrįstai rinktis, itin svarbu, kad vartotojas 
būtų informuojamas apie pagaminimo datą.

Pakeitimas 282
Niels Busk

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) maisto produkto gyvulinės kilmės 
atveju, pagaminimo datą;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, jog būtų įgyvendintas reglamento tikslas teikti vartotojui tinkamą informaciją apie jo 
vartojamus maisto produktus ir kad jis galėtų pagrįstai rinktis, itin svarbu, kad vartotojas 
būtų informuojamas apie pagaminimo datą.
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Pakeitimas 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(h) Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, 
pakuotojo arba pardavėjo pavadinimą arba 
komercinės įmonės pavadinimą ir adresą;

(h) Bendrijoje įsisteigusio gamintojo, 
pakuotojo ir, produktų iš trečiųjų šalių 
atveju, pardavėjo pavadinimą arba 
komercinės įmonės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir adresą;

Or. en

Pagrindimas

Privačių etikečių atveju, jei maisto produktų gamintojai naudotų registruotus prekių ženklus, 
mažėtų su konkurencija ir kompetencija susijusių problemų, nes gamintojams būtų sudaryta 
galimybių privačiose etiketėse naudoti konkrečius prekių ženklus. Iš tiesų, daugelis įmonių 
skirtingose rinkose naudoja skirtingus prekių pavadinimus ir (ar) prekių ženklus. Bet kuriuo 
atveju toks prekės ženklas būtų išskirtinė gamintojo, kuris turėtų galimybių investuoti į 
„prekės pavadinimo atpažinimą“ ir galėtų toliau tvirtinti partnerystės su mažmenininkais 
ryšius, nuosavybė.

Pakeitimas 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) maisto produktų, pagamintų iš vienos 
sudedamosios dalies arba iš vienos 
pagrindinės sudedamosios dalies, ir 
maisto produktų, pagamintų iš kelių 
sudedamųjų dalių, apibūdinančios (-ių) 
sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) kilmės 
šalį arba provenencijos vietą; kilmės šalį 
arba provenencijos vietą, jei nepateikus 
tokių duomenų vartotojas būtų iš esmės 
klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto 
kilmės šalies ar provenencijos vietos, ypač 
jei su maisto produktu teikiama informacija 
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arba etiketė leidžia daryti prielaidą, kad šis 
maisto produktas yra kitos kilmės ar 
provenencijos: tokiais atvejais duomenys 
nurodomi remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 
dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį 
nustatytas taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Kilmės šalis ir (arba) provenencijos vieta – daugeliui vartotojų labai vertinga informacija. 
Taigi, turi būti privaloma nurodyti maisto produktų, pagamintų iš vienos sudedamosios dalies 
arba iš vienos pagrindinės sudedamosios dalies, ir maisto produktų, pagamintų iš kelių 
sudedamųjų dalių, apibūdinančios (-ių) sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) kilmės šalį arba 
provenencijos vietą.

Pakeitimas 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) maisto produktų, pagamintų iš vienos 
sudedamosios dalies kilmės šalį arba 
provenencijos vietą (-as) arba maisto 
produktų, pagamintų iš kelių sudedamųjų 
dalių, dviejų pagrindinių sudedamųjų 
dalių kilmės šalis; Duomenys nurodomi 
remiantis pagal 14a straipsnį nustatytomis 
taisyklėmis;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams naudinga žinoti, kur maisto produktas pagamintas, ypač jei vartotojai nori 
mažinti atstumą, kurį maisto produktai gabenami.
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Pakeitimas 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos
vietą, jei nepateikus tokių duomenų 
vartotojas būtų iš esmės klaidinamas dėl 
tikrosios maisto produkto kilmės šalies ar 
provenencijos vietos, ypač jei su maisto 
produktu teikiama informacija arba 
etiketė leidžia daryti prielaidą, kad šis 
maisto produktas yra kitos kilmės ar 
provenencijos: tokiais atvejais duomenys 
nurodomi remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 
dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį 
nustatytas taisykles;

(i) neperdirbtų žemės ūkio produktų
kilmės šalį o, perdirbtų produktų atveju, 
pagrindinių gamybos procese naudotų 
žemės ūkio žaliavų auginimo ir veisimo
vietą. tokiais atvejais duomenys nurodomi 
remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 
pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas 
taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, vartotojams turi būti žinoma maisto produkto kilmės šalis. Būti 
informuotam apie pagrindinės gamybos procese naudotos produkto sudedamosios dalies 
kilmę – labai svarbus pagrįsto vartotojų pasirinkimo veiksnys.

Pakeitimas 287
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą;
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atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

Or. hu

Pagrindimas

Visada turi būti nurodoma maisto produkto kilmės šalis arba provenencijos vieta, nes vis 
daugėja pastaruoju metu kylančių su maisto produktais susijusių skandalų ir tai tapo 
vartotojams svarbi aplinkybė. Taigi labai svarbu, kad reikalavimo ant pakuotės nurodyti 
maisto produktų kilmę arba provenenciją būtų privaloma laikytis, o ne laikomasi savo noru. 
Pateikus šią informaciją taip pat, galbūt, būtų skatinama pirkti vietos gamybos maisto 
produktus (šiuo atveju, pagamintus Europoje), nes ši praktika jau pasiteisino kituose 
žemynuose ir tam tikrose Europos šalyse.

Pakeitimas 288
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) kilmės arba provenencijos vietą
remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 
pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas 
taisykles;

Or. de

Pagrindimas

Maisto produkto kilmės vieta visada turi būti nurodoma.
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Pakeitimas 289
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) kilmės arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės ar provenencijos;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 290
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) duomenys apie kilmės šalį, jei 
nepateikus šios informacijos vartotojas 
būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios 
maisto produkto kilmės ar provenencijos;
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Or. en

Pagrindimas

Vartotojams svarbu žinoti, iš kur kilęs maisto produktas. Tačiau tam tikrais atvejais ne visada 
įmanoma nurodyti vieną kilmės šalį. Pagal dabar galiojančias produkto kilmės ženklinimo 
taisykles numatoma, kad provenencijos vieta nurodoma savanoriškai, nebent jos nenurodžius 
vartotojas būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės. Reikia išlaikyti šią 
nuostatą ir jos nekartoti, kaip tai padaryta šio reglamento 35 straipsnyje. Todėl reikia 
išbraukti visas nuorodas į šį straipsnį.

Pakeitimas 291
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: maisto 
produktų, pagamintų iš vienos 
sudedamosios dalies arba iš vienos 
pagrindinės sudedamosios dalies, kilmės 
šalį arba provenencijos vietą;

Or. en

Pagrindimas

Vis daugiau vartotojų nori žinoti, kokia jų vartojamų maisto produktų kilmė, taigi turi būti 
reikalaujama nurodyti visų iš vienos sudedamosios dalies pagamintų maisto produktų, 
įskaitant avieną, kiaulieną, ožkieną, vištieną, pieno produktus ir riešutus, kilmės šalį arba 
provenencijos vietą. Reikalavimas nurodyti maisto produkto kilmės šalį arba provenencijos 
vietą taikomas visų rūšių maisto produktams, nesvarbu ar jie švieži, šaldyti, konservuoti ar 
kaip nors kitaip minimaliai perdirbti.
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Pakeitimas 292
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

(i) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar provenencijos 
vietos, ypač jei su maisto produktu 
teikiama informacija arba etiketė leidžia 
daryti prielaidą, kad šis maisto produktas 
yra kitos kilmės ar provenencijos: maisto 
produktų, pagamintų iš vienos 
sudedamosios dalies arba iš vienos 
pagrindinės sudedamosios dalies, ir 
maisto produktų, pagamintų iš kelių 
sudedamųjų dalių, apibūdinančios (-ių) 
sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) kilmės 
šalį arba provenencijos vietą;

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, šios informacijos išraiškos 
forma neturėtų būti keičiama pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti.

Pakeitimas 293
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(l) mitybini teiginį. Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Esama prieštaraujančių bendro pobūdžio reikalavimui nurodyti produkto maistinę vertę.

Pakeitimas 294
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) mitybini teiginį. l) maistingumą ženklinimą.

Or. es

Pagrindimas

Šio pasiūlymo pirmame priede žodžių junginiai „mitybinis teiginys“ ir „maistingumo 
ženklinimas“ naudojami kaip sinonimai. Šiuo pakeitimu siekiama aiškesnio teksto.

Pakeitimas 295
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) maisto produkto gamybos partiją;

Or. es

Pagrindimas

Duomenys, kuriuos privaloma nurodyti, taip pat turi apimti ženklinimą, pagal kurį būtų 
galima nustatyti, kuriai gamybos partijai maisto produktas priklauso, nes tai labai svarbu, jei 
norima atsekti maisto produktą, be to, tokiu būdu vartotojai galėtų nustatyti ar jų nusipirktas 
maisto produktas nepaskelbtas netinkamu vartoti.
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Pakeitimas 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(la) kokia dalimi (išreikšta procentais) 
maisto verslo operatorius, kurio 
pavadinimas nurodytas etiketėje, laiduoja 
maisto produkto tiekėjai nenaudojo:

(1) vaikų darbo, kuris apibrėžtas TDO 
konvencijos Nr.138 2 straipsnyje;
(2) priverstinio darbo, kuris apibrėžtas 
TDO konvencijos Nr.29 2 straipsnyje;
(3) diskriminacijos, kuri apibrėžtas TDO 
konvencijos Nr.111 1 straipsnyje;
(4) priemonių teisei laisvai jungtis į 
asociacijas suvaržyti, kaip apibrėžta TDO 
konvencijos Nr.87 2 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliui vartotojų labai svarbu žinoti, ar gaminant jų įsigytą maisto produktą nesinaudota 
vaikų darbu, priverstiniu darbu, nebuvo diskriminuojama ir ar nebuvo pažeista teisė laisvai 
jungtis į asociacijas. Taigi, gamintojai turi būti įpareigoti nurodyti, kokia dalimi jie gali 
laiduoti, kad tokių dalykų nebūta. Jei jie negali laiduoti, kad tokių dalykų nebūta, nurodoma 
nulinė procentinė dalis.

Pakeitimas 297
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais.
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priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Šio straipsnio 1 dalies nuostatų laikytis privaloma, taigi neįmanoma nustatyti nuostatų, pagal 
kurias būtų apibrėžiamos kitos išraiškos formos ir būtų leidžiama nukrypti nuo šių nuostatų. 
Tokiu būdu užtikrinama, kad vartotojai gautų informacijos ir atsižvelgiama į skirtingas ES ir 
valstybių narių politikos sritis, ypač tas, kuriomis siekiama kovoti su antsvoriu ir nutukimu 
bei spręsti mitybos problemas.

Pakeitimas 298
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. Šios 
dalies nuostatos neturi įtakos 34 
straipsnio 1 dalies nuostatoms.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi numatytas mitybinio teiginio, kuris apibrėžiamas pagal 34 straipsnį (34 straipsnio 
pakeitime, kurį pateikė tas pats autorius, suformuluota redakcija) pateikimas grafine forma, 
reikia 9 straipsnio 2 dalyje išaiškinti, kad 9 straipsnio 2 dalies nuostatos, pagal kurias 
reikalaujama visą informaciją pateikti žodžiais ir skaičiais, neturi įtakos 34 straipsnio 
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nuostatoms. 

Pakeitimas 299
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, šios informacijos išraiškos 
formos neturėtų būti keičiamos pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti.

Pakeitimas 300
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais, skaičiais ir spalviniais kodais, 
išskyrus tuos atvejus, kai vartotojams ši 
informacija teikiama kitais išraiškos 
būdais, nustatytais Komisijos priimtose 
įgyvendinimo priemonėse. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
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dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Išaiškinama sąvoka „pagrindinis regėjimo laukas“.

Pakeitimas 301
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais:

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, šios informacijos išraiškos 
formos neturėtų būti keičiamos pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti.
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Pakeitimas 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais arba skaičiais:

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, šios informacijos išraiškos 
formos neturėtų būti keičiamos pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti.

Pakeitimas 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, prievolė nurodyti šią 
informaciją neturėtų būti keičiama pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti.

Pakeitimas 304
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 305
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.
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Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, prievolė nurodyti šią 
informaciją neturėtų būti keičiama pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti.

Pakeitimas 306
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama darnos su 23 konstatuojamosios dalies pakeitimu.

Pakeitimas 307
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 

Išbraukta.
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49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, prievolė nurodyti šią 
informaciją neturėtų būti keičiama pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti.

Pakeitimas 308
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad maisto produktus parduodant nuotolinės prekybos 
būdu visa privaloma informacija apie maisto produktą, įskaitant pagal 9 straipsnio 1 dalies 
(d), (f), (g), (h) ir (k) punktus informaciją, taip pat būtų prieinama ir įvykus prikimo 
sandoriui.
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Pakeitimas 309
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 310
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Tačiau reikia vengti tų atvejų, kai 
maisto produkto etiketėse nurodoma labai 
daug iš vėžių išmušančios informacijos, 
taigi ji tampa neįskaitoma; todėl būtina 
užtikrinti, priimant atitinkamus teisės 
aktus, kad ant mažais kiekiais arba į mažą 
tarą supakuotų maisto produktų būtų 
nurodomos tik keturios pačios 
svarbiausios informacijos apie maistinę 
vertę kategorijos: energinė vertė, baltymų, 
angliavandenių ir riebalų kiekis.

Or. hu

Pagrindimas

Siekiant išvengti atvejų, kuomet informacija ant etikečių pasidaro neįskaitoma, nes jos 
pateikiama per daug ir siekiant išvengti etikečių matmenų didinimo (taigi, kad neaugtų 
papildomos sąnaudos ir nedidėtų šiukšlių, atsirandančių dėl išmetamų pakuočių, kiekis) 
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reikia mažinti privalomos pateikti ant etikečių, kurių matmenys mažesni nei tam tikri 
nustatyti, informacijos kiekį.
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