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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Įžanga:

Šiuo naujuoju reglamentu panaikinamos dvi direktyvos:
- Direktyva 2000/13/EB dėl maisto produktų ženklinimo,
- Direktyva 90/496/EB dėl maistingumo ženklinimo.

Šio reglamento tikslas – sukurti teisinį pagrindą, kuris reglamentuotų ant maisto produktų 
teikiamą informaciją. Šis reglamentas susijęs su bendru sveikesnės mitybos svarbos 
suvokimu. Iš tikrųjų, kadangi Europos Komisija ir valstybės narės organizavo daug 
informacijos kampanijų, Europos vartotojai kreipia vis daugiau dėmesio į maisto produktų 
sudėtį. Be to, daugelis pramonės grupių, atsakydamos į vartotojų prašymus, jau pradėjo 
tobulinti ženklinimą. 

Dėl šio reglamento poveikio vartotojai turėtų daugiau galimybių gauti aiškią, suprantamą ir 
įskaitomą informaciją, kuri padėtų jiems pagrįstai rinktis maisto produktus.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto nuomonėje siūlomos gairės :

- Privalomoji informacija apie maisto produktus
-

Prie Komisijos siūlomų privalomų duomenų Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas 
patvirtino kompromisinį dokumentą, kuriame nurodė, kad prie tam tikrų rūšių produktų 
būtina pridėti maisto produktų provenenciją. Kilmės nuoroda buvo išbraukta: iš tikrųjų, kai 
kalbama apie kilmės šalį, gali būti kalbama apie šalį, kurioje atliktas baigiamasis prekės 
perdirbimas (Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2913/92 nustatantis Bendrijos muitinės 
kodeksą). Tačiau Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas norėtų, kad ant pakuotės būtų 
nurodyta vieta, kur vaisiai ir daržovės buvo nuskinti, kur žuvys buvo sužvejotos, kur gimė ir 
buvo užauginti gyvūnai ir t. t., o ne šalys, kur visa tai buvo virta ar rūkyta. Taigi čia geriau 
kalbėti apie provenencijos vietą. Iš tikrųjų, kiekvienas europietis turi turėti galimybę sužinoti, 
iš kur kilę produktai, kuriuos jis vartoja, kad galėtų pagrįsčiau rinktis (ypač siekdamas žinoti, 
ar jis perka vietos produktą, ar ne) ir kad galėtų nustatyti produkto poveikį aplinkai. Šie 
skaidrumo ir atsekamumo principai yra vartotojų teisių pagrindas. Žemės ūkio komitetas 
reikalauja, kad būtų nurodyta neperdirbtų maisto produktų ir vienos sudedamosios dalies 
maisto produktų (kurie apibrėžiami kaip maisto produktai, išskyrus druską, cukrų, 
prieskonius, vandenį, priedus, kvapiąsias medžiagas, fermentus, sudaryti tik iš vienos 
sudedamosios dalies) ir pagrindinių mėsos ir pieno produktų sudedamųjų dalių, įeinančių į 
sudėtinius maisto produktus, kilmės šalį. Be to mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, atveju 
viena provenencijos vieta negali būti nurodoma kaip viena vieta tik tais atvejais, jei gyvūnai 
gimė, buvo auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar vietoje. Visais kitais atvejais 
nurodoma informacija apie skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo vietas. 

Kalbant apie informacijos pateikimą, pasakytina, kad privalomoji informacija turi būti 
pateikiama aiškiai, įskaitomai ir suprantamai, siekiant išvengti vartotojų klaidinimo. 3 mm 
prievolė nenustatyta: nustačius šią prievolę gali padidėti pakuotės ir tai gali daryti neigiamą 
poveikį aplinkai. Taigi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas siūlo privalomosios 
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informacijos dydį pritaikyti prie pakuotės dydžio, nustatant minimalų 1 mm dydį pakuotėms, 
kurių didžiausias pakuotės paviršius ar etiketė yra 25–100 cm2 dydžio, ir minimalų 1,2 mm 
dydį pakuotėms, kurių didžiausias pakuotės paviršius ar etiketė yra didesni kaip 100 cm2. Be 
to, būtina užtikrinti, kad tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis kontrastas ir kad 
informacija būtų atspausdinta ant glotnaus paviršiaus.

Siekiant užtikrinti etikečių suprantamumą ir pagerinti šio reglamento veiksmingumą, reikia 
Europos lygmeniu vykdyti informacijos ir mokymo programas. Iš tikrųjų, reikia Europos 
vartotojams teikti išsamesnių šios srities žinių, kad jie galėtų pagrįstai rinktis. Kai kuriose 
šalyse vykdomos suaugusiesiems skiriamos švietimo programos, pvz., rengiamos vakarinės 
paskaitos, taip pat vykdomos ir vaikams nuo pat mažens skiriamos švietimo programos. 
Belgijos vidurinėse mokyklose esama vadinamųjų sveikatos komitetų, kuriuos sudaro 
mokytojai, lavintojai ir virėjai, skatinantys vartoti sveikus produktus ir subalansuotai 
maitintis. Itin svarbu visoje Europoje skatinti šias programas siekiant vartotojams suteikti 
reikiamas priemones, kad jie galėtų sveikiau ir subalansuotai maitintis. Reikėtų palaikyti ir 
stiprinti šia kryptimi dirbančias asociacijas, nes jos yra pagrindinė Europos piliečių 
informavimo priemonė.

Be to, kai Europos Komisija leidžia tam tikrą privalomąją informaciją teikti kitaip nei 
etiketėje, tai gali būti daroma naujomis informacijos ir komunikacijų technologijomis. Galima 
įsivaizduoti, kad naudodamiesi prekybos centruose esančiais elektroniniais prietaisais pirkėjai 
galėtų gauti visą privalomąją informaciją.

- Privalomas mitybinis teiginys
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas mano, kad siekiant geriau informuoti vartotoją, būtina 
į privalomą mitybini teiginį įtraukti informaciją apie nesočiąsias trans-konfigūracijos riebalų 
rūgštis, baltymus ir skaidulines medžiagas;  taip pat reikia skirti natūraliai maisto produktuose 
esančius cukrus ir cukraus priedus. Vis dėlto jis prieštarauja naujam informacijos papildymui, 
remdamasis tokia logika: per daug informacijos naikina informaciją. 

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas taip pat pakeitė Komisijos pasiūlymą dėl privalomojo 
mitybinio teiginio nuostatų. Jis ragina nurodyti energinę vertę, išreikštą kcal, viršutinėje 
pakuotės priekinės dalies dešinėje pusėje ir visas likusias maistines medžiagas nurodyti tame 
pačiame regėjimo lauke, tai pateikiant lentelės forma. 

– Alkoholiniai gėrimai
Tai, kad alkoholiniams gėrimams netaikomi šie pasiūlymai, pagrįsta tuo, kad juose yra 
alkoholio. Būtų neteisinga šiuos produktus ženklinti vartotojus klaidinančiu arba šių produktų 
nederamą vartojimą skatinančiu būdu. Be to, būtų neteisinga, jei dėl šių pasiūlymų būtų 
skirtingai traktuojami konkuruojantys produktai arba būtų iškraipoma jų konkurencija. 
Pradiniame Komisijos pasiūlyme vynui, alui ir spiritiniams gėrimams 5 metus netaikoma 
prievolė nurodyti privalomąją informaciją. Taigi Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas siūlo, 
kad siekiant teisingumo, visiems alkoholiniams gėrimams (t. y. gėrimams, kuriuose yra 
daugiau kaip 1,2% alkoholio), išskyrus populiariuosius alkoholinius kokteilius, būtų 
netaikoma ši prievolė. Šie alkoholiniai gėrimai klaidina jaunus vartotojus, nes juose yra 
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stipraus alkoholio, kurio skonį paslepia saldus gazuotas vanduo. Taigi jiems išimtis neturi būti 
taikoma: sudedamųjų dalių sąrašas ir mitybinis teiginys turi būti pateikiami siekiant, kad jauni 
vartotojai suvoktų, koks yra šių gėrimų turinys.

– nefasuotas maistas
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas palaiko Komisijos siūlymą, kuriuo siekiama teikti 
informaciją apie nefasuoto maisto alergenus. Vis dėlto siekiant išlaikyti esamą padėtį ir 
nenustatyti per daug suvaržymų nefasuoto maisto pardavėjams, komitetas siūlo pakeisti 
Komisijos siūlymą, susijusį su kita privalomąja informacija: nurodyti šiuos dalykus neturėtų 
būti privaloma, nebent valstybė narė nustatytų taisykles, pagal kurias būtų reikalaujama 
nurodyti visus šiuos dalykus ar kai kuriuos iš jų. Be to pirkėjams pareikalavus, pardavimo 
vietoje jiems turi būti suteikiama informacija apie alergenus. 

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir 
maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 

(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 – tai 
galimybė 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 
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produktus. tinkama maisto produktų maistingumo 
informacija labai palengvintų vartotojo 
galimybes pagrįstai rinktis maisto 
produktus. Todėl valstybės narės turėtų 
finansuoti mokymo programas, kurios 
padėtų ES piliečiams įgyti šios srities 
žinių arba pagilinti jas. Tai taip pat būtų 
galima padaryti pasinaudojant internete 
pateikiamomis informavimo ir švietimo 
programomis. Taip piliečiams būtų 
suteikiama galimybė naudotis didžiausiu 
galimu priemonių kiekiu ir jie galėtų 
pagrįstai rinktis.

Pagrindimas

Reikėtų aiškiai nurodyti, kad už švietimo ir mokymo programas atsakingos valstybės narės 
siekiant išvengti, kad nebūtų naudojamos ES biudžeto lėšos. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
14 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) Kad būtų laikomasi visapusiško ir 
besivystančio požiūrio į vartotojams 
teikiamą informaciją apie jų vartojamą 
maistą, reikėtų nustatyti išsamią 
informacijos apie maistą teisės aktų, 
apimančių bendro pobūdžio ir specialias 
taisykles, apibrėžtį ir išsamią informacijos 
apie maistą, apimančios pateiktą ir kitomis 
priemonėmis nei etiketės informaciją, 
apibrėžtį.

(14) Kad būtų laikomasi visapusiško ir 
besivystančio požiūrio į vartotojams 
teikiamą informaciją apie jų vartojamą 
maistą, reikėtų nustatyti išsamią 
informacijos apie maistą teisės aktų, 
apimančių bendro pobūdžio ir specialias 
taisykles, apibrėžtį ir išsamią informacijos 
apie maistą, apimančios pateiktą ir kitomis 
priemonėmis nei etiketės informaciją, ir 
švietimo maisto tema, apibrėžtį.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti (15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
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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.

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 produktų tiekimas 
tretiesiems asmenims, valgio pateikimas ir
maisto produktų pardavimas per, pvz., 
labdaros vakarus ar vietos bendruomenės
šventes ir susitikimus, taip pat įvairiais 
būdais vykdomas tiesioginis žemės ūkio 
produktų pardavimas. Nenorint sukurti 
pernelyg didelės naštos, visų pirma 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
veikiančioms tradicinių maisto produktų 
gamybos sektoriuje ir mažmeninės 
prekybos maisto produktais srityje, 
įskaitant ir viešojo maitinimo paslaugų 
teikėjus, nefasuotiems produktams 
neturėtų būti taikomi ženklinimo 
reikalavimai.

Pakeitimas 4

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 aktai 
turėtų taip pat remtis vartotojų 
informacijos reikalavimais ir, kad nebūtų
sudaroma kliūčių su maisto pramone 
susijusioms naujovėms diegti. Maisto 
įmonėms suteikta galimybė savanoriškai 
teikti papildomą informaciją padeda 
užtikrinti didesnį lankstumą.

Pagrindimas

Naujovės naudingos vartotojams. Pakankamą lankstumą pagal naujo teisės akto nuostatas 
galima užtikrinti tik tuo atveju, jei maisto įmonėms bus sudaryta galimybė pateikti 
papildomos informacijos atsižvelgiant į naujus klientų pageidavimus. 

Pakeitimas 5
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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.

Pagrindimas

Norint nenukrypti nuo dabartinių visapusiškai veikiančios vidaus rinkos ES 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 6

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Informacijos apie maistą taisyklėmis 
turėtų būti draudžiama nurodyti 
informaciją, kuri klaidintų vartotoją arba
priskirtų maisto produktams vaistines 
savybes. Kad šis draudimas būtų 
veiksmingas, jį reikėtų taikyti ir maisto 
produktų pateikimui bei reklamavimui.

(20) Šalia jau galiojančių kovos su 
klaidinamąja reklama taisyklių
informacijos apie maistą taisyklėmis turėtų 
būti draudžiama nurodyti informaciją, 
kuri klaidintų vartotoją, ypač kalbant apie
maisto produkto energinę vertę, kilmę 
arba sudėtį. Kad šis draudimas būtų 
veiksmingas, jį reikėtų taikyti ir maisto 
produktų pateikimui bei reklamavimui.

Pagrindimas

Būtina paminėti, kad jau egzistuoja kovos su klaidinamąja reklama taisyklės. Produktų 
priskiriant vaistines savybes reklamavimas reglamentuojamas pagal Europos Parlamento ir 
Tarybos 2006 m. gruodžio 20 d. reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto 
produktų maistingumą ir sveikatingumą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
22 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Turėtų būti parengtas visos 
privalomosios informacijos, kuri iš esmės
turėtų būti teikiama su visais galutiniam 
vartotojui ir viešojo maitinimo įstaigoms 
skirtais maisto produktais, sąrašas. Į sąrašą 
reikėtų įtraukti informaciją, kurią jau reikia 
teikti pagal galiojančius teisės aktus, nes 
manoma, kad ji priklauso iš esmės 
vertingam vartotojams teikiamos 
informacijos acquis.

(22) Turėtų būti parengtas visos 
privalomosios informacijos, kuri turėtų būti 
teikiama su visais galutiniam vartotojui ir 
viešojo maitinimo įstaigoms skirtais maisto 
produktais, sąrašas. Į sąrašą reikėtų įtraukti 
informaciją, kurią jau reikia teikti pagal 
galiojančius teisės aktus, nes manoma, kad 
ji priklauso iš esmės vertingam vartotojams 
teikiamos informacijos acquis.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22a) Naujosios informacijos ir 
komunikacijų technologijos gali būti 
svarbios teikiant vartotojams papildomą 
informaciją. Iš tikrųjų, jos padeda greitai 
ir nebrangiai keistis informacija. Galima 
įsivaizduoti, kad vartotojai galėtų gauti 
papildomos informacijos naudodamiesi 
prekybos centruose esančiais prietaisais, 
kuriais nuskaičius brūkšninį kodą būtų 
suteikiama informacija apie produktą. Be 
to, galima numatyti vartotojams sudaryti 
galimybę gauti papildomos informacijos 
jiems skirtame interneto puslapyje. 

Pagrindimas

Naujos technologijos yra svarbios siekiant, kad vartotojai geriau suprastų informaciją apie jų 
perkamus produktus.

Pakeitimas 9
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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.

(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. Viešos 
konsultacijos su visomis
suinteresuotosiomis šalimis turėtų sudaryti 
geresnes galimybes laiku ir tikslingai keisti 
informacijos apie maistą reikalavimus.

Pagrindimas

Bet kokie privalomųjų ženklinimo reikalavimų pakeitimai daro pastebimą poveikį maisto ir 
gėrimų pramonei. Taigi svarbu, kad teisės akte būtų aiškiai nurodyta, jog svarstant naujus 
ženklinimo reikalavimus būtina konsultuotis su visomis suinteresuotomis šalimis, tokiu būdu 
užtikrinant procedūros skaidrumą ir visų suinteresuotų šalių galimybes pareikšti savo 
nuomones.

Pakeitimas 10

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 produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori tikslingai rinktis 
maisto produktus ir mitybą. Atlikus 
tyrimus nustatyta, kad geras įskaitomumas 
svarbus siekiant, kad ženklinimo 
informacija palėtų paveikti ją skaitančius 
asmenis, ir kad neįskaitoma informacija 
apie produktą – viena pagrindinių 
vartotojų nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių. Todėl reikėtų 
atsižvelgti į tokių veiksnių, kaip antai: 
šriftas, spalva ir kontrastas, derinį.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Jau galioja specialios Bendrijos vyno 
ženklinimo taisyklės. 1999 m. gegužės 17 
d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999
dėl bendro vyno rinkos organizavimo1

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. 1576/892 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) Jau galioja specialios Bendrijos vyno 
ženklinimo taisyklės. 2008 m. balandžio 
29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo, iš dalies keičiančiame 
reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) 
Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) 
Nr. 3/2008 ir panaikinančiame 
reglamentus (EEB) Nr. 2392/86 bei (EB) 
Nr. 1493/199911, nustatyti išsamūs visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimantys techniniai 
standartai, taip užtikrinant, kad jie būtų 
taikomi visuose grandinės etapuose ir kad 
vartotojai būtų apsaugoti bei tinkamai 
informuojami. Šiame teisės akte visų pirma 
tiksliai ir išsamiai apibrėžiamos medžiagos, 
kurios gali būti naudojamos gamyboje, jų 
naudojimo sąlygos ir pateikimas, tikslus 
leidžiamų 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, 
likeriniams vynams, putojantiems vynams,
aromatintiems vynams ir panašiems 
produktams, kurie gaminami iš kitų vaisių 
nei vynuogės, vaisių alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta 2008 m. sausio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/892, 
2 straipsnio 1 dalyje, turėtų būti taikomos 
tokios pačios išimtys, siekiant užtikrinti 
nuoseklų požiūrį bei derėjimą su vynui 
nustatytomis sąlygomis. Tačiau po 
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penkerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir 
prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

____________________

1 OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

____________________
1OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

2 OL L [...], [...], p. [...].  2OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

Pagrindimas

Aromatintam vynui, kurio pagrindinė sudedamoji dalis yra vynas ir į kurį dedamas ribotas 
skaičius natūralių sudedamųjų dalių, būtų taikomos nepalankios sąlygos, palyginti su alumi ir 
distiliatais, į kuriuos galima dėti nenatūralių priedų, ir dėl to iškiltų didelis pavojus, kad kai 
kuriems produktams bus padarytas poveikis prekybos požiūriu.

Pakeitimas 12

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) Maisto produkto provenencijos vietos 
nuoroda turėtų būti teikiama tada, kai 
nesant tokios nuorodos vartotojai gali būti 
klaidinami dėl tokio produkto tikrosios 
kilmės šalies ar provenencijos vietos. Be to 
siekiant užtikrinti didesnį skaidrumą ir 
geresnį atsekamumą, turėtų būti 
nurodoma neperdirbtų maisto produktų, 
vienos sudedamosios dalies produktų, 
pagrindinių mėsos ir pieno produktų 
sudedamųjų dalių, įeinančių į sudėtinius 
maisto produktus, kilmės šalis. . 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. 



AD\801217LT.doc 13/62 PE430.537v02-00

LT

Pagrindimas

Maisto produkto pagrindinių mėsos ir pieno produktų sudedamųjų dalių provenencijos vieta 
turėtų būti nurodoma ant pakuočių, siekiant, kad kiekvienas vartotojas galėtų pagrįstai 
rinktis. Kalbant apie sudėtinius maisto produktus, pasakytina, kad nuomonės referentas 
suvokia, kokios bus pasekmės įmonėms, pvz., kad reikės reguliariai keisti pakuotes 
atsižvelgiant į tiekimą. Vis dėlto jis mano, kad kalbama apie pastangas, kurios būtinos 
siekiant vartotojų gerovės ir norint gamintojams sudaryti vienodesnes sąlygas. 

Pakeitimas 13

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) Vartotojai turėtų žinoti, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą. 
Todėl Komisija ir atitinkamos 
suinteresuotosios kompetentingos šalys 
išimties taikymo laikotarpiu turėtų atlikti 
tyrimą, kurio tikslas – nustatyti vartotojui 
naudingiausią informaciją ir 
veiksmingiausią tokios informacijos 
pateikimo būdą.

Pagrindimas

Tai, kad alkoholiniams gėrimams šiame pasiūlyme taikoma išimtis, grindžiama tuo, kad juose 
yra alkoholio. Reikia stebėti, kad priemonės, kuriomis siekiama informuoti vartotojus, jų 
neklaidintų ar neskatintų netinkamo vartojimo. Taigi Komisija ir suinteresuotosios šalys 
turėtų ieškoti tinkamų priemonių, kuriomis būtų galima vartotojus informuoti naudingai ir 
veiksmingai.

Pakeitimas 14

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, 

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Iš mokslinių tyrimų, susijusių 
su tokios informacijos pateikimo vieta, 
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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.

negaunama aiškaus atsakymo. Todėl 
norint užtikrinti, kad vartotojai, pirkdami 
maisto produktus, lengvai pamatytų 
pagrindinę informaciją apie maistingumą, 
ji visa turėtų būti nurodoma tame pačiame
regėjimo lauke.

Pagrindimas

Vidutiniam vartotojui būtų patogiau ir paprasčiau suprasti etiketę, jei visa pagrindinė 
informacija būtų pateikiama tame pačiame regėjimo lauke. Tai reiškia, kad galinėje produkto 
pusėje esančioje etiketėje bus pateikiama visa informacija, reikalinga vartotojui, kad jis 
galėtų pagrįstai rinktis. 

Pakeitimas 15

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, ir tik pagal šį reglamentą 
derinamoje srityje. Be to, kadangi dėl 
nacionalinių ženklinimo reikalavimų gali 
kilti kliūčių laisvam judėjimui vidaus 
rinkoje, valstybės narės turėtų įrodyti, kad 
šios priemonės būtinos, ir nurodyti, kaip 
jos užtikrins, kad šios priemonės būtų 
taikomos kuo mažiau ribojant prekybą.

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, kad 
jų taikymas suderinamas su laisvo prekių judėjimo principu.



AD\801217LT.doc 15/62 PE430.537v02-00

LT

Pakeitimas 16

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 suinteresuotosios šalys, visų 
pirma mažosios ir vidutinės įmonės, galėtų 
ant produktų teikti informaciją apie 
maistingumą, laipsniškai, taikant 
atitinkamus pereinamuosius laikotarpius ir 
papildomą pereinamąjį laikotarpį 
mikroįmonėms, turėtų būti nustatytos 
priemonės, kuriomis teikti informaciją apie 
maistingumą taptų privaloma. Taip pat, 
siekiant šioms žemės ūkio sektoriaus 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms padėti 
gauti mokslinius tiriamuosius duomenis, 
būtinus jų produktų maistinei vertei 
nustatyti, reikėtų numatyti Sąjungos 
finansinę pagalbą. Be to, šio sektoriaus 
verslininkams turėtų taip pat būti 
skiriamos mokymo programos, kad jie 
galėtų patobulinti savo žinias šioje srityje.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Iš trečiųjų šalių kilę maisto produktai 
gali būti platinami Sąjungoje tik tada, kai 
jie atitinka šio reglamento reikalavimus.

Pagrindimas

Siekiant apsaugoti vartotojų interesus, iš trečiųjų šalių kilę maisto produktai turi atitikti 
ženklinimo reikalavimus. 
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Pakeitimas 18

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;

g) „provenencijos vieta“ –  vieta, šalis ar 
regionas, kur visiškai išgauti arba 
pagaminti žemės ūkio produktai ar
sudedamosios dalys pagal Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 2913/92 
23 straipsnio 2 dalį;

Pagrindimas

 Reikia tinkamai apibrėžti provenencijos vietą. Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 2913/92  23 
straipsnio 2 dalyje pateikiama, nuomonės referento nuomone, puiki apibrėžtis, net jei 
prancūzų kalba pranc. (obtenu) ji skamba nekaip. Ypač vartojant sąvoką „vietoje išgauti arba 
pagaminti“ omenyje turimi ten išauginti augalinės kilmės produktai, ten gimę ir užauginti 
gyvi gyvūnai. Nuomonės referentas atmeta galimybę manyti, jog apdirbimo vietą būtų galima 
laikyti provenencijos vieta.

Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) „kilmės šalis“ – žemės ūkio produkto 
ar sudedamosios dalies kilmės vieta pagal 
Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 
23–26 straipsnius;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies p punktas 
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 21

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, numatyta įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams nustatyti pereinamąjį 
laikotarpį, per kurį maisto produktai, kurių 
etiketės neatitinka naujųjų reikalavimų, 
galėtų būti tiekiami rinkai, ir tokių maisto 
produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar 
nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, 
atsargos gali būti toliau pardavinėjamos 
tol, kol jos baigsis.

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 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nauji ženklinimo reikalavimai pradedami 
taikyti laikantis vienodų terminų, kuriuos, 
pasikonsultavusi su suinteresuotosiomis 
šalimis, nustato Komisija pagal Sutarties 
dėl Europos Sąjungos veikimo 
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290 straipsnio 3 dalyje nurodytą tvarką

Pagrindimas

Nors numatomi pereinamieji laikotarpiai, dėl to, kad ne vienu metu pradedami taikyti nauji 
ženklinimo reikalavimai, daromas didelis poveikis naujų etikečių gamybos išlaidoms ir 
atsargų, maisto produktų pakuočių ir etikečių tvarkymui. Naujasis informacijos apie maisto 
produktus teisės aktas turėtų būti pradedamas taikyti pagal bendrą tvarkaraštį, kaip iš 
pradžių siūlė Komisija.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) informacija apie maisto produkto 
tapatumą ir sudėtį, savybes ar kitas 
ypatybes;

a) informacija apie maisto produkto 
tapatumą ir sudėtį, kiekius, savybes ar kitas 
ypatybes;

Pakeitimas 24

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.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, atsižvelgiama į 
suinteresuotųjų šalių galimas sąnaudas ir 
privalumus teikiant tam tikrą jiems labai 
vertingą informaciją, arba į visus 
visuotinai pripažintus privalumus, kuriais 
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remdamasis vartotojas gali pagrįstai 
rinktis.

remdamiesi vartotojai gali pagrįstai rinktis.

Pagrindimas

Naujos ženklinimo taisyklės turėtų būti nustatytos tik tuo atveju, jei įrodymais pagristi 
moksliniai tyrimai rodo, kad tokie nauji reikalavimai yra naudingi. Naujos informacijos 
teikimo sąnaudos turėtų būti proporcingos. Ženklinimo pakeitimai daro didelį poveikį ES 
gamintojams ir importui iš trečiųjų šalių. Būtina rasti vartotojų ir gamintojų poreikių 
pusiausvyrą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Europos Parlamentas ir Taryba pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo  
114 straipsnyje nustatyta tvarką gali 
sudaryti nebaigtinį pagal 1 straipsnio 
nuostatas visais atvejais draustinų arba 
apribotinų tvirtinimų ir nuorodų sąrašą.

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.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atsižvelgiant į leidžiančias nukrypti 
nuostatas, numatytas Bendrijos teisės 
aktuose, taikytinuose natūraliam 
mineraliniam vandeniui ir specialios 
paskirties maisto produktams, 

3. Atsižvelgiant į leidžiančias nukrypti 
nuostatas, numatytas Bendrijos teisės 
aktuose, taikytinuose natūraliam 
mineraliniam vandeniui ir specialios 
paskirties maisto produktams, 
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informacijoje apie maistą maisto 
produktams nepriskiriamos profilaktinės ar 
gydomosios savybės ir nedaroma nuoroda į 
jas.

informacijoje apie maistą maisto 
produktams negali būti priskiriamos
profilaktinės ar gydomosios savybės ir 
nedaroma nuoroda į jas.

Pakeitimas 28

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 
prieinama maistą tvarkančiam operatoriui 
tam, kad jis arba ji paklaustas (-a) galėtų 
galutiniam vartotojui pateikti 9 straipsnio 
1 dalies a–c ir f punktuose nurodytą 
privalomąją informaciją apie maistą.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) maisto produkto grynąjį kiekį; e) maisto produkto grynąjį kiekį pakavimo 
metu;

Pagrindimas

Maisto produkto grynasis kiekis laikotarpiu nuo gamybos iki pardavimo ir vartojimo gali 
pasikeisti. Gamintojas gali daryti poveikį grynajam masto produkto kiekiui tik pakavimo 
metu, jis negali būti laikomas atsakingu už grynojo kiekio pasikeitimą maisto produkto 
pardavimo ar vartojimo metu.

Pakeitimas 30
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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) Sąjungoje įsisteigusio gamintojo, 
pakuotojo arba, produktų iš trečiųjų šalių 
atveju, importuotojo pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą ir adresą;

Pagrindimas

Siekiant kuo geriau informuoti vartotojus ir užtikrinti pagarbą gamintojų darbui, reikėtų 
nurodyti gamintojo pavadinimą ir adresą. Tai padės piliečiams vartoti pagrįstai renkantis.

Pakeitimas 31

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) nurodoma provenecijos vieta

- 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:

-neperdirbtiems maisto produktams ir 
vienos sudedamosios dalies maisto 
produktams;
- pagrindinių mėsos ir pieno produktų 
sudedamosioms dalims, įeinančioms į 



PE430.537v02-00 22/62 AD\801217LT.doc

LT

sudėtinius maisto produktus. 
Mėsai, išskyrus jautienai ir veršienai, gali 
būti nurodoma viena provenencijos vieta 
tik tuo atveju, jeigu gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Visais kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

j) vartojimo instrukciją, jei šį maisto 
produktą būtų pavojinga vartoti tokiu 
pavidalu, kokiu jis yra parduodamas;

Pagrindimas

Pagal pradinę formuluotę reikštų, kad, pavyzdžiui, ant druskos ar miltų pakelio reikėtų 
pateikti galimo vartojimo instrukciją. Pagrindinis tikslas yra užtikrinti saugumą.

Pakeitimas 33

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.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuos nuostatos svarbą, Komisijai neturėtų būti suteikta išskirtinė teisė keisti 
privalomų duomenų sąrašą. 
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Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Dėl pieno ir pieno produktų, teikiamų 
pakartotiniam naudojimui skirtuose 
stikliniuose buteliuose, valstybės narės 
gali priimti nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 
straipsnio 2 dalies nukrypstančias 
nuostatas. Jos nedelsdamos pateikia 
Komisijai šių nuostatų tekstus.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
11 a straipsnis (naujas) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a straipsnis
Mikroįmonėms ir ūkininkams taikomos 

išimtys
Rankų darbo mikroįmonių arba ūkininkų 
pagamintiems maisto produktams 
netaikomas 9 straipsnio 1 dalies l punkte 
nustatytas reikalavimas. Šiems 
produktams taip pat gali būti netaikomi 9 
straipsnio 1 dalies b, c, d, g, h, i, j, k 
punktuose nustatyti su informavimu 
susiję reikalavimai, jeigu produktai yra 
parduodami gamybos vietoje, o juos 
parduodantys asmenys gali suteikti 
atitinkamą informaciją.

Pagrindimas

Reikia vengti nereikalingos naštos uždėjimo mikroįmonėms ir ūkininkams. 

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Svoris ir matavimo vienetai susiję su 
metodais ir technika, kurie padeda 
nustatyti tikrovei atspindėti skirtą modelį. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija, besirūpindama kuo labiau 
sumažinti pakuočių skaičių, numato 
galimybę teikti tam tikrus privalomus 
duomenis ne ant pakuotės ar etiketėje, ypač 
pasitelkiant naująsias informacijos ir 
komunikacijų technologijas, su sąlyga, 
kad laikomasi šio reglamento II skyriuje 
nustatytų bendrųjų principų ir reikalavimų. 
Šios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis SESV 
290 straipsnyje nurodytos tvarkos.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. Nefasuotiems arba fasuotiems prekybos 
vietose  maisto produktams taikomos 41 
straipsnio nuostatos. Nepaisant to, pirkėjui 
paprašius pardavimo vietoje jam 
pateikiama 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyta informacija.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

- mažiausiai 1 mm, kai pakuotės arba 
taros didžiausias paviršiaus arba etiketės 
plotas yra 25–100 cm2;.
- mažiausiai 1,2 mm, kai pakuotės arba 
taros didžiausias paviršiaus arba etiketės 
plotas yra didesnis kaip 100 cm2.

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant sudaryti kontrastą, kuris 
užtikrintų teikiamos informacijos 
įskaitomumą ir suprantamumą, etiketės 
fono spalva turi būti kitokia nei produkto 
fono spalva.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali nustatyti išsamias Išbraukta.
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taisykles dėl privalomų duomenų 
pateikimo ir 2 dalyje nustatytų 
reikalavimų taikymo 10–38 straipsniuose 
minėtiems papildomiems privalomiems 
duomenims apie konkrečių kategorijų ar 
tipų maisto produktus. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Neleidžiama naudoti vartotojus 
klaidinančių santrumpų (įskaitant 
inicialus).

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Privalomoji informacija apie maistą 
žymima gerai matomoje vietoje, ji turi būti 
lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 

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

prireikus neištrinama. Ji jokiu būdu neturi 
būti paslėpta, neryški arba uždengta kitais 
įrašais arba piešiniais, arba pačia pakuote, 
pvz., lipniais užlankais, ar bet kokia kita 
trukdančia medžiaga.

Pagrindimas

Būtinas papildymas. Aiškinimas, kokia informacija gali veikti užgožiančiai, galėtų tapti 
įvairių interpretacijų objektu ir pakenktų prekiautojų maisto produktais teisiniam 
apibrėžtumui. 

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Specialiam mitybos režimui skirtiems 
maisto produktams pagal 1989 m. gegužės 
3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
specialios paskirties maisto produktais, 
suderinimo1, kuriems papildomai prie 9 
straipsnio 1 dalyje minimų reikalavimų 
taikomi privalomojo ženklinimo 
reikalavimai, numatyti Sąjungos teisės 
aktuose, turėtų būti taikomas tokio dydžio 
šriftas, kuris atitiktų įskaitomumo ir 
papildomos informacijos apie ypatingą 
tokių maisto produktų paskirtį 
reikalavimus.
1 OL L 186, 1989 6 30, p. 27.

Pakeitimas 46
Béla Glattfelder 

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Dėl privalomų duomenų nurodymo 
neturi padidėti pakuotės dydis ar tūris ir 
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neturi būti labiau teršiama aplinka.

Pagrindimas

Privalomų duomenų nurodymas gali tapti priežastimi, dėl kurios rinkos operatoriai gali 
pakeisti pakuotės kiekį, ir dėl to gali iškilti pavojus, jog dėl išmetamų pakuočių susidarys 
daugiau atliekų. Tai prieštarautų prevencijos principui, kuriuo grindžiamos Europos 
Sąjungos atliekų tvarkymo taisyklės.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 c dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6c. Etiketės, naudojamos privalomajai 
informacijai apie maistą nurodyti, neturi 
būti pagamintos iš medžiagos, kuri žymiai 
trukdytų pakartotinai naudoti ar perdirbti 
pakuotę arba maisto produkto tarą, ar dėl 
kurios šie veiksmai taptų neįmanomi.

Pagrindimas

Pagal Europos Sąjungos atliekų tvarkymo taisykles turi būti stengiamasi užtikrinti, kad kuo 
daugiau pakuočių būtų pakartotinai naudojamos ar perdirbamos. Jei etiketės bus gaminamos 
iš kitokios medžiagos negu ta, kuri naudojama pakuotei gaminti, gali būti labai trukdoma 
tinkamai tvarkyti atliekas.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, kurių rinkoje 
parduodamas maisto produktas, gali 
nustatyti, kad jų teritorijoje duomenys būtų 
teikiami viena ar keliomis Bendrijos 
oficialiomis arba toje valstybėje narėje 
vartojamomis kalbomis.
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Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas mažesnis nei 80 cm2, įpakavimo ar 
etiketėse privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e ir f ir 29
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
duomenis. Kitus duomenis ant pakuotės 
galima nurodyti savanoriškai. 9 straipsnio 
1 dalies b punkte nurodyti duomenys 
teikiami kitais būdais arba vartotojui 
pareikalavus.

Pagrindimas

Informacija apie maisto produkto energetinę vertę yra esminė ir gali būti lemiama priimant 
pagrįstą sprendimą pirkti. Gamintojas turėtų turėti galimybę savanoriškai nurodyti 
papildomus duomenis. 

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje minimo sudedamųjų dalių 
sąrašo pabaigoje bet kokia tvarka gali būti 
pateikiamos šios sudedamosios dalys: 
pagardai, aromatiniai augalai ir pagardai 
(išskyrus druską), natūralios ir dirbtinės 
kvapiosios medžiagos, skonio stiprikliai, 
maisto priedai, vitaminai ir maistinės 
medžiagos bei mineralai ir mineralinės 
druskos.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) gėrimų, kurių alkoholio koncentracija 
pagal tūrį didesnė nei 1,2 %, išskyrus 
alkoholinius kokteilius (vadinamuosius 
populiariuosius alkoholinius kokteilius). 
ypač vyno ir vyno produktų, kaip 
apibrėžta Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 ir 1991 m. birželio 10 d. 
Tarybos Reglamento (EEB) Nr. 1601/91, 
nustatančiame bendrąsias aromatintų 
vynų, aromatintų vyno gėrimų ir 
aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo1, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 2 
straipsnio 1 dalyje, panašių produktų, 
pagamintų iš kitų nei vynuogės vaisių,
obuolių ir kriaušių sidro, alaus ir spiritinių 
gėrimų, apibrėžtų [...] reglamento (EB) Nr. 
110/2008 2 straipsnio 1 dalyje . Iki ...*
Komisija parengia 19 straipsnio taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytos sudedamųjų 
dalių ženklinimo taisyklės. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, prireikus priimamos laikantis 
šios tvarkos:
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i) produktų, nurodytų reglamente (EB) 
Nr. 479/2008, atveju – pagal to 
reglamento 113 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką;
ii) produktų, nurodytų  reglamento (EEB) 
Nr. 1601/91 2 straipsnio 1 dalyje, atveju –
pagal to reglamento 14 straipsnyje 
nustatytą tvarką; 
iii) produktams, nurodytiems Reglamente 
(EB) Nr. 110/2008 – pagal to reglamento 
25 straipsnyje nustatytas taisykles; 
iv) dėl kitų produktų – pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnyje nustatytą tvarką.
Nepažeidžiant ypatingųjų nuostatų, kurios 
(i), (ii) ir (iii) punktuose išvardytų 
produktų atveju taikomos pagal anksčiau 
nurodytą tvarką, priemonės taikomos 
laikantis nuoseklumo principo, be to, jos 
tuo pačiu metu tampa taikytinos visų į 
sąrašą įtrauktų produktų atveju;
___________
*OL: 5 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.
1OL L 149, 1991 6 16, p. 1.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Prireikus, galima priimti išsamias 1 
dalyje nurodytos nuorodos pateikimo 
taisykles laikantis šios tvarkos:
(i) produktų, nurodytų  reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 1 straipsnio 2 dalyje, atveju 
– pagal to reglamento 113 straipsnio 1 
dalyje nustatytą tvarką;
(ii) produktų, nurodytų reglamento (EEB) 
Nr. 1601/91 2 straipsnio 1 dalyje, atveju –
pagal to reglamento 13 straipsnyje 
nustatytą tvarką;



PE430.537v02-00 32/62 AD\801217LT.doc

LT

(iii) produktų, nurodytų reglamente (EB) 
Nr. 110/2008, atveju – pagal to 
reglamento 25 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką;
(iv) kitų alkoholinių gėrimų atveju pagal 
SESV 290 straipsnyje nurodytą tvarką.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) sudedamoji dalis arba atitinkamų 
sudedamųjų dalių kategorija ženklinant 
apibūdinama žodžiais, piešiniais ar 
grafiniais ženklais siekiant laikytis svorio 
ir matavimo vienetų principo ir išvengti 
klaidinančių teiginių apie maistingumą; 
arba

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Maisto produkto laikymo ir vartojimo 
instrukcijos turi būti pateikiamos taip, kad 
maisto produktą būtų galima tinkamai 
vartoti.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

27a straipsnis
Naminių gyvūnų auginimo būdų 
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nurodymas
Laikydamasi SESV 290 straipsnyje 
nurodytos tvarkos Komisija vėliausiai iki 
2010 m. gruodžio 31 d. nustato 
konkrečius skirtingų rūšių gyvūnų, skirtų 
mėsai, mėsos produktams ir pienui 
gaminti, auginimo būdų kriterijus, 
atsižvelgdama į kiaušinių ženklinimo 
taisykles pagal 2007 m. gegužės 23 d. 
Komisijos reglamentą (EB) Nr.  557/2007, 
nustatantį išsamias Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1028/2006 dėl prekybos 
kiaušiniais standartų įgyvendinimo 
taisykles1. Tuo pačiu pagrindu priimamos 
mėsos ir pieno turinčių maisto produktų 
ženklinimo taisyklės. 
____________________

1OL. L 132 2007 5 24, p. 5.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) baltymų, riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, pramoninių riebalų rūgščių 
transizomerų ir angliavandenių (natūralių 
produkte esančių ir papildomai įdėtų
cukrų, maistinių skaidulų) ir druskos 
kiekiai.

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų matyti visą maisto produkto maistinę sudėtį, riebalų rūgščių 
transizomerų ir cukrų kiekis turėtų būti įtrauktas į privalomąjį maistinės vertės nurodymą. 
Dėl riebalų rūgščių transizomerų daugėja vadinamojo blogojo cholesterolio (mažo tankio 
lipoproteinų cholesterolio) ir mažėja vadinamojo gerojo cholesterolio (didelio tankio 
lipoproteinų cholesterolis) kiekis. Siekiant visapusiškai informuoti vartotojus, taip pat reikėtų 
nurodyti natūralių produkte esančių ir papildomai įdėtų cukrų santykines dalis. Iš tikrųjų, 
papildomai įdėti cukrūs turi tiek pat kalorijų kaip natūralūs produkte esantys cukrūs, tačiau 
dėl papildomai įdėtų cukrų gaunama daugiau riebalų, jeigu organizmas nesudegina 
papildomai įdėtų cukrų. 
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši dalis netaikoma gėrimams, kurių 
alkoholio koncentracija pagal tūrį didesnė 
nei 1,2 %, išskyrus alkoholinius kokteilius 
(vadinamuosius populiariuosius 
alkoholinius kokteilius). Ypač ši dalis 
netaikoma vynui ar vyno produktams, 
kaip apibrėžta Reglamente (EB) 
Nr. 2/2008 479 ir reglamento (EEB) Nr. 
91/1991 2 straipsnio 1 dalyje, panašiems 
produktams, pagamintiems iš kitų nei 
vynuogės vaisių, obuolių ir kriaušių 
sidrui, alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta reglamento (EB) Nr. 110/2008 2 
straipsnio 1 dalyje, ir kitiems 
alkoholiniams gėrimams. Iki...* Komisija 
parengia šios dalies taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytos šių produktų privalomojo 
maistingumo ženklinimo taisyklės. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, prireikus priimamos laikantis 
šios tvarkos:

i) produktų, nurodytų reglamente (EB) 
Nr. 479/2008, atveju – pagal to 
reglamento 113 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką;
ii) produktų, nurodytų reglamento (EEB) 
Nr. 1601/91 2 straipsnio 1 dalyje, atveju –
pagal to reglamento 14 straipsnyje 
nustatytą tvarką;
iii) produktams, nurodytiems reglamente 
(EB) Nr. 110/2008 – pagal to reglamento 
25 straipsnio 3 dalyje nustatytas taisykles;
iv) dėl kitų produktų – pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 290 
straipsnyje nustatytą tvarką.



AD\801217LT.doc 35/62 PE430.537v02-00

LT

Nepažeidžiant ypatingųjų nuostatų, kurios 
(i), (ii) ir (iii) punktuose išvardytų 
produktų atveju taikomos pagal anksčiau 
nurodytą tvarką, priemonės taikomos 
laikantis nuoseklumo principo, be to, jos 
tuo pačiu metu tampa taikytinos visų į 
sąrašą įtrauktų produktų atveju.
___________
*OL: 5 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos.

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies b punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; b) mononesočiųjų riebalų rūgščių
(įskaitant omega 9);

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies c punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; c) polinesočiųjų riebalų rūgščių (įskaitant 
omega 3 ir (arba) α-linoleno rūgštį (ALA) 
ir dokozaheksaeno rūgštį (DHA) ir (arba) 
eikozapentaeno rūgštį (EPA), omega 6);

Pakeitimas 61

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) cholesterolio;
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Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies f punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skaidulinių medžiagų; Išbraukta.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) baltymų; Išbraukta.

Pakeitimas 64

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h a) kitų medžiagų, kaip nurodyta XIII 
priedo A dalyje.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) taip pat gali būti įtrauktos minėtųjų 
kategorijų sudedamosios dalys. 

Pakeitimas 66
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml ir remiantis 32 straipsniu –
1 porcijai ar vienetui.

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojas galėtų veiksmingai lyginti produktus, kuriuos jis nori pirkti, būtina, 
kad energetinė vertė ir maisto medžiagų kiekis visada būtų išreikšti 100 g arba 100 ml, 
taikant vienintelę 32 straipsnyje nurodytą išimtį.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Papildomai savanoriškai nurodoma 
maistinė vertė pateikiama lentelėje ir 
išreiškiama XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba pagal 
31 straipsnio 2 dalį 1 porcijai. Kai būtina, 
vitaminai ir mineralinės medžiagos
etiketėje ženklinami bent jau XI priedo A 
dalyje nurodytų orientacinių suvartojamų 
kiekių procentais.

Pagrindimas

Verta nustatyti papildomo savanoriško ženklinimo taisykles, kad tais atvejais, kai 
pasirenkama tokia galimybė, būtų užtikrinamas tam tikras sunorminimo lygis ir kad nebūtų 
klaidinami vartotojai, nes kitaip galėtų taip nutikti. 

Pakeitimas 68
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Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai ar vienetui, jei 
1 dalyje nurodyto maisto produkto
grynasis svoris mažesnis kaip100 g.

Pagrindimas

Kai maisto produktas retai vartojamas 100 g kiekiu (pvz., kramtomoji guma ar saldainiai), 
netinka pateikti mitybinį teiginį 100 g. Jei maisto produktas fasuotas atskiromis porcijomis ar 
vienodais vienetais, leidžiama dydžius nurodyti porcijai arba vienetui.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Šie 1 dalyje nurodyti papildomi 
išraiškos būdai nustatomi pagal 44 
straipsnyje nurodytą nacionalinę sistemą.

2. Pagal SESV 290 straipsnyje nurodytą 
tvarką Komisija nustato šių papildomų 
išraiškos būdų naudojimo sąlygas. 
Kriterijai yra pagrįsti mokslo žiniomis 
apie mitybą, maistingumą ir jų ryšį su 
sveikata. Siekdama nustatyti kriterijus 
Komisija paprašo Europos maisto saugos 
tarnybos per 12 mėnesių pateikti 
atitinkamą mokslinę nuomonę.

Pagrindimas

Papildomi informacijos apie maistingumą išraiškos būdai turėtų būti leidžiami. Tačiau šių 
būdų naudojimo sąlygos turėtų būti nustatytos Bendrijos lygmeniu. 

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 1. 31 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyta
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informacija, susijusi su privalomu 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
angliavandeniai (cukrūs) ir druska.

informacija, susijusi su maistingumo 
ženklinimu, visa pateikiama tame pačiame
regėjimo lauke, lentelės forma vienoje ir 
toje pačioje vietoje. Privalomi duomenys
pateikiami šia tvarka: energija, baltymai, 
riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
pramoninių riebalų rūgščių 
transizomerai, angliavandeniai (natūralių 
produkte esančių ir papildomai įdėtų
cukrų, ), maistinės skaidulos ir druska. 
Papildomi neprivalomi duomenys 
pateikiami XIII priede nustatyta tvarka.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. be 34 straipsnio 1 dalyje minimo 
pateikimo būdo kilokalorijomis 100 g arba 
100 ml ir atitinkamai 31 straipsnio 2 
dalyje minimo pateikimo būdo porcijai, 29 
straipsnio 1 dalies a punkte ir XI priedo B 
dalyje nustatytas įpareigojimas ženklinti 
energetinę vertę turi būti pateikiamas 
pakuotės priekinės pusės apačioje 
dešinėje.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei mitybinis teiginys maisto 
produktams, nurodytiems IV priede, 
reikalingas dėl pateikiamų teiginių apie 
maisto produktų maistingumą ir 
sveikatingumą, nereikalaujama, kad jis 
būtų įrašytas pagrindiniame regėjimo 
lauke.
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Pagrindimas

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden. 

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 b dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2b. 1 pastraipos nuostatos netaikomos 
maisto produktų, apibrėžtų direktyvoje 
89/398/EEB ir  specialiosiose direktyvose 
pagal anksčiau minėtos direktyvos 
4 straipsnio 1 dalį, atveju.

Pagrindimas

PARNUTS foods such as infant formulae, follow-on formulae, complementary foods for 
infants and young children and dietary foods for special medical purposes falling under 
Council Directive 2009/39/EC are specifically formulated to meet the particular nutritional 
needs of their target population. The requirement to include a nutrition declaration on the 
basis of Article 9.1(l) of the proposed regulation is not in line with the use of these products. 
Furthermore, limited nutrition information in the principal field of vision on PARNUTS foods 
may present the products in a misleading way, prompting vulnerable consumer groups to 
choose other products believed to be nutritionally superior. 

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 44 straipsnyje nurodytą 
nacionalinę sistemą mitybiniam teiginiui 
teikti galima naudoti grafines formas arba 

5. Mitybiniam teiginiui teikti galima 
naudoti grafines formas arba simbolius, su 
sąlyga, kad laikomasi šių esminių 
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simbolius, su sąlyga, kad laikomasi šių 
esminių reikalavimų:

reikalavimų:

Pagrindimas

Mitybos simboliai turėtų būti suderinti Europos lygmeniu, kad būtų sudarytos sąlygos laisvam 
produktų judėjimui. 

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji atitinka konkrečius šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji turi būti aiškiai įskaitoma.

Pagrindimas

Jei savanoriškai teikiamą informaciją apie maisto produktus reikalaujama pateikti tokiu 
pačiu būdu kaip ir apie produktus, kuriems taikomas privalomasis reikalavimas, tikėtina, kad 
gamintojai jos savanoriškai nebeteiks. Taigi dabartinio pasiūlymo poveikis – vartotojai gautų 
mažiau informacijos nei dabar. 

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant 1 dalies papildoma 
neprivaloma mitybinė informacija tam 
tikroms tikslinėms gyventojų grupėms, 
pvz., vaikams, gali būti toliau teikiama, jei 
šios konkrečios orientacinės vertės yra 
moksliškai pagrįstos, neklaidina vartotojo 
ir atitinka bendrąsias sąlygas, nustatytas 
šiame reglamente.
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Pagrindimas

XI B priede nurodytos orientacinės vertės taikomos vidutinio amžiaus suaugusiam asmeniui. 
Jų neatitinkančias orientacines vertes produktams, skirtiems konkrečiai tikslinei grupei, pvz., 
vaikams, kuriuos pramonė jau pateikė rinkai ir kurie yra moksliškai patikrinti, turėtų būti 
leidžiama toliau skelbti kaip papildomą informaciją. 

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto 
kilmės šalis ar provenencijos vieta 
nurodomos savanoriškai, norint informuoti 
vartotoją, kad maisto produktas kilęs arba 
yra iš Europos bendrijos ar nurodytos 
šalies ar vietos.

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
ypač 2006 m. kovo 20 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės 
ūkio produktų ir maisto produktų kaip 
garantuotų tradicinių gaminių, 2006 m. 
kovo. 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 
510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir 
maisto produktų geografinių nuorodų ir 
kilmės vietos nuorodų apsaugos, 2009 m. 
gegužės 25 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 491/2009, iš dalies keičiančio 
reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą ir specialiąsias tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomas 
nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas“), 
reglamento (EB) Nr. 110/2008 ir Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 1601/91, 3 ir 4 
dalys taikomos, kai maisto produkto kilmės 
šalis ar provenencijos vieta nurodomos, 
norint informuoti vartotoją, kad maisto 
produktas kilęs arba yra iš nurodytos šalies 
ar vietos.
____________________

1 OL L 93, 2006 3 31, p. 1.
2 OL L 93, 2006 3 31, p. 12.
3 OL L 154, 2009 6 17, p. 1.
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Pagrindimas

Siekiant išvengti problemų, susijusių su reglamento įgyvendinimu, būtina išvardyti 
galiojančius Bendrijos teisės aktus, ypač tuos, kurie susiję su žemės ūkio produktų kilmės 
nuorodomis.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekiant visiško maisto produktų 
atsekamumo „nuo lauko iki stalo“, 
ženklinimo sistema taip pat užtikrinama, 
kad produktus būtų galima atsekti ir 
pagal kilmės šalį, ir pagal gamintoją. 
Tačiau ši taisyklė netaikoma tų maisto 
produktų, kurių pirminio gamintojo 
nustatyti negalima, pavyzdžiui, pieno, 
atveju.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo 35 straipsnis sukeltų pernelyg didelę painiavą įmonių valdymo srityje. 
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Pagrindimas

Es ist wichtig für die Verbraucher, zu wissen, woher ein Erzeugnis stammt. Bei manchen 
Erzeugnissen könnte es sich allerdings als unmöglich erweisen, ein bestimmtes 
Ursprungsland anzugeben, weil die Zutaten u. U. aus unterschiedlichen Ländern stammen 
oder sich täglich ändern. Die geltenden Vorschriften über die Ursprungskennzeichnung sehen 
die Angabe der Herkunft auf freiwilliger Basis vor, sofern ohne diese Angaben ein 
schwerwiegender Irrtum des Verbrauchers über den tatsächlichen Ursprung des 
Lebensmittels möglich wäre. Diese Vorschriften sollten nicht neu formuliert, sondern 
beibehalten werden. 

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Viskio kilmės šalis visada nurodoma 
pagrindiniame regėjimo lauke. Jei viskis 
pagamintas ne vienoje šalyje, nurodomos 
visos šalys.

Pagrindimas

Įprasta, kad ant  viskio, parduodamo Europos Sąjungoje, nurodoma jo kilmės šalis; vartotojai 
šiai informacijai skiria didelę reikšmę. Ant kai kurių viskių nenurodoma kilmės šalis, bet 
pateikiama kita informacija, kuri sudaro įspūdį, kad viskis pagamintas vienoje iš pagrindinių 
viskio gamybos šalių, nors tai yra netiesa. Todėl derėtų, kad ant visų ES parduodamų viskių 
būtų nurodyta jų kilmė, siekiant išvengti vartotojų klaidinimo.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija gali nustatyti su savanoriškai 
teikiamų duomenų naudojimo sąlygomis ir 
kriterijais susijusias įgyvendinimo 
taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti ją papildant, priimamos 
290 straipsnyje nurodyta tvarka.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skyrius ir jo nuostatos išbrauktos.

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje 
principui. 

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
VII skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis skyrius ir jo nuostatos išbrauktos.

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje 
principui. 
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
51 a straipsnis (naujas) 
Direktyva 2001/110/EB
2 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a straipsnis
Direktyvos 2001/110/EB pakeitimai

1. 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos 
direktyvos 2001/110/EB 2 straipsnio 
4 dalies a punktas1 pakeičiamas taip:
„a) Etiketėje nurodoma medaus kilmės 
šalis arba šalys (kuriose surinktas medus). 
Tačiau jeigu medus kilęs iš daugiau kaip 
vienos valstybės narės arba trečiosios 
šalies, užuot nurodžius kilmės šalį, turi 
būti pateikiama viena iš šių nuorodų:
– „medaus iš ES šalių mišinys“,
– „medaus iš ne ES šalių mišinys“.
Jeigu medaus iš ES šalių dalis didesnė 
negu medaus iš ne ES šalių:
– „medaus iš ES ir ne ES šalių mišinys“.
Jeigu medaus iš ne ES šalių dalis didesnė 
negu medaus iš ES šalių:
– „medaus iš ne ES ir ES šalių mišinys“.
2. Direktyvos 2001/110/EB 2 straipsnio 
4 dalis papildoma šiuo punktu:
„aa) Jeigu medaus mišinyje esama 
medaus iš trečiųjų šalių, turi būti 
nurodytos iš valstybės narės ir iš trečiosios 
šalies kilusio medaus procentinės dalys“.
_______
1OL L 10, 2002 1 2, 47, p. 1.“.

Pagrindimas

Esamos taisyklės nepadeda užtikrinti, kad vartotojai bus tinkamai informuojami, ir gali juos 
klaidinti. Medaus mišinyje gali būti minimali medaus iš ES šalių dalis (pvz., 5 proc.), bet vis 
tiek turi būti pateikiama nuoroda: „ES ir ne ES medaus mišinys“.
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba 
mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 
2 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus 
straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba 
mažiau nei 50 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 
10 000 000 EUR; šie operatoriai taiko 
minėtus straipsnius nuo [pirmoji mėnesio 
diena, praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

Maisto produktai, kurie buvo patiekti į 
rinką arba paženklinti iki [įsigaliojimo 
data] ir neatitinka šio reglamento 
reikalavimų, gali būti tiekiami į rinką iki 
minimalaus tinkamumo vartoti termino 
arba galutinio suvartojimo termino.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 2 a įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– natūralūs cukrūs,

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 2 b įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– cukraus priedai,
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Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 2 c įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– sočiųjų riebalų;

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 2 d įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– nesočiosios trans-konfigūracijos riebalų 
rūgštys,

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– skaidulinės medžiagos, Išbraukta.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punkto b papunkčio 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– baltymai, Išbraukta.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. „natūralūs cukrūs“–  tai visi 
natūraliai maiste esantys monosacharidai 
ir disacharidai;

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8b. „cukraus priedai“– tai 
monosacharidai ir disacharidai, 
naudojami kaip saldikliai;

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

10. „baltymai“ – tai baltymų kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: baltymai = 
bendras azoto kiekis pagal Kjeldahlį x 6,25 
ir pieno baltymų atveju x 6,38;
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Pagrindimas

Tai atitinka tarptautinį „Bendrojo fasuotų maisto produktų ženklinimo standarto Kodekso 
standartą Nr. 1-1985“, kurį pripažįsta Europos Komisija.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

13. „pagrindinis regėjimo laukas“ – tai 
regėjimo laukas, kuris tikriausiai bus 
rodomas arba matomas normaliomis arba 
įprastinėmis pardavimo arba naudojimo 
sąlygomis.

Išbraukta.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 punkto d papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) javus, naudojamus distiliatų ar žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto 
spiritiniams gėrimams ir kitiems 
gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės 
nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį 
alkoholio, gamybai.

d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų 
gamybai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad būtų akivaizdesnė išimtis ir ji būtų suderinta su EMST 
nuomone.  Taikant pradinę formuluotę, tam tikri produktai gali būti paženklinti kaip 
alergenai, nors, remiantis EMST nuomone, juose nėra alergiją sukeliančių medžiagų.  
Komisija sutinka dėl to, kad reikia pakeisti dabartinę formuluotę, siekiant užtikrinti, jog 
nebūtų klaidinami vartotojai.

Pakeitimas 99
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Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų 
gamybai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad būtų akivaizdesnė išimtis ir ji būtų suderinta su EMST 
nuomone.  Taikant pradinę formuluotę, tam tikri produktai gali būti paženklinti kaip 
alergenai, nors, remiantis EMST nuomone, juose nėra alergiją sukeliančių medžiagų. 
Komisija sutinka dėl to, kad reikia pakeisti dabartinę formuluotę, siekiant užtikrinti, jog 
nebūtų klaidinami vartotojai.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) riešutus, naudojamus distiliatų ar žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto 
spiritiniams gėrimams ir kitiems 
gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės 
nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį 
alkoholio, gamybai.

a) riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų 
gamybai.

Pagrindimas

Šis pakeitimas reikalingas, kad būtų akivaizdesnė išimtis ir ji būtų suderinta su EMST 
nuomone.  Taikant pradinę formuluotę, tam tikri produktai gali būti paženklinti kaip 
alergenai, nors, remiantis EMST nuomone, juose nėra alergiją sukeliančių medžiagų.  
Komisija sutinka dėl to, kad reikia pakeisti dabartinę formuluotę, siekiant užtikrinti, jog 
nebūtų klaidinami vartotojai.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
III priedo 5 a pavadinimas (naujas) 
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Parlamento pakeitimai

MAISTO PRODUKTO TIPAS ARBA 
KATEGORIJA

AIŠKINAMIEJI TEIGINIAI:

5A. MAISTO PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE YRA GENETIŠKAI MODIFIKUOTŲ 
ORGANIZMŲ
Maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
genetiškai modifikuotų organizmų

„Maisto produktų sudėtinės dalys, kuriose 
yra genetiškai modifikuotų organizmų“

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Šis pateikimas taikomas tokiems vaisiams, kaip, pavyzdžiui, slyvos (vienintelė sudedamoji 
dalis), kurios dehidratuojamos konservavimo tikslais ir į kurias gali būti pridedama vandens.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– prieskoninis augalas, prieskonis arba jų 
mišiniai;

– prieskoninis augalas, kvapioji medžiaga, 
prieskonis arba jų mišiniai;

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 18 įtrauka
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– maisto produktai, kuriuos mažosios 
įmonės nedideliais kiekiais tiesiogiai tiekia 
galutiniam vartotojui arba vietos 
mažmeninėms įmonėms, kurios tiesiogiai 
tiekia galutiniam vartotojui;

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 19 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– kramtomoji guma;

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 19 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– maisto produktai, kurių kiekis mažesnis 
negu 5 g/ml;

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 19 c įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– neištrinamai paženklinti stikliniai 
buteliai.

Pakeitimas 108

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo teikiama informacija apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimą (pvz., susmulkintas 
į miltelius, išdžiovintas šaldant, labai 
užšaldytas, greitai užšaldytas, 
koncentruotas, rūkytas) visais atvejais, kai, 
nepateikus šios informacijos, pirkėjas gali 
būti suklaidintas.

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo teikiama informacija apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimą (pvz., susmulkintas 
į miltelius, pakartotinai užšaldytas, 
išdžiovintas šaldant, labai užšaldytas, 
greitai užšaldytas, koncentruotas, rūkytas) 
visais atvejais, kai, nepateikus šios 
informacijos, pirkėjas gali būti 
suklaidintas.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CA DALIS.SPECIALIOSIOS
TAISYKLĖS, TAIKOMOS ŽODŽIO
„MEDUS“ VARTOJIMUI
„kurio sudėtyje yra medaus“ arba 
„pagamintas su cukrumi“ vartojamas 
produktų žymėjime ar bet kurioje kitoje 
grafinėje ar ne grafinėje dalyje, 
nurodančioje, kad produkto sudėtyje yra 
medaus, gali būti vartojamas tik tada, kai 
ne mažiau kaip 50 proc. produkto cukraus 
sudėties yra iš medaus.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

CB dalis. MAISTO PRODUKTŲ, KURIE 
PRIMENA KITĄ MAISTO PRODUKTĄ, 
PAVADINIMAI 
Maisto produktai, kurie primena kitą 
maisto produktą arba kurių viena 
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sudedamoji dalis pakeista pakaitalu, 
ženklinami taip:
Rūšies, kokybės 
ir sudėties 
skirtumai

Pavadinimas

Palyginti su 
sūriu, pieno 
riebalai visiškai 
arba iš dalies 
pakeisti 
augaliniais 
riebalais

„Sūrio 
pakaitalas“

Palyginti su 
kumpiu, pakeista 
sudėtis, į kurią 
įeina smulkintos 
sudedamosios 
dalys, kuriose 
daug mažiau 
mėsos

„Kumpio 
pakaitalas“

Pagrindimas

Sudedamųjų dalių sąraše nurodant sūrio ir kumpio pakaitalų sudedamąsias dalis ne visada 
aišku, kad tai produktų pakaitalai. Patikslinus pavadinimą ši problema būtų išspręsta ir 
vartotojas iš karto atpažintų produkto rūšį. 

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi 
būti įrašytas būdvardis „hidrintas“, jei 
mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų 
rūgščių ir nesočiųjų trans-konfigūracijos 
riebalų rūgščių kiekis.

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi 
būti įrašytas būdvardis „hidrintas“.

Pagrindimas

Vartotojai įpratę sudedamųjų dalių sąraše ieškoti užrašo „hidrinti riebalai“, siekdami 
patikrinti dirbtinių trans-riebalų rūgščių sudėtį.
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Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 2 punkto 2 stulpelio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ 
turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“, jei 
mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų 
rūgščių ir  nesočiųjų trans-konfigūracijos 
riebalų rūgščių kiekis.

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ 
turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“.

Pagrindimas

Vartotojai įpratę sudedamųjų dalių sąraše ieškoti užrašo „hidrinti riebalai“, siekdami 
patikrinti dirbtinių nesočiųjų trans-konfigūracijos riebalų rūgščių  sudėtį.

Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 17 punkto 1 stulpelio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų 
tinkamais žmonių maistui, skeleto 
raumenys, su jiems priklausančiais ar greta 
esančiais audiniais, jei bendras jų sudėtyje 
esančių riebalų ir jungiamojo audinio 
kiekis neviršija toliau nurodytų kiekių ir 
kai mėsa yra kito maisto produkto 
sudedamoji dalis. Į šią apibrėžtį 
įtraukiama nuo kaulų, gautų mėsą 
iškaulinėjus, mechaninėmis priemonėmis 
nuimta mėsa, kurios neapima ES 
„mechaniškai atskirtos mėsos apibrėžtis, 
nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 853/2004, 
nustatančiame konkrečius gyvūninės 
kilmės maisto produktų higienos 
reikalavimus1.
______
1 OL L 139, 200443 30, p. 55.
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Pagrindimas

Kalbant apie mechaniškai atskirtos mėsos (MAM), gaminamos pagal vadinamąją Baaderio 
technologiją (angl. Baader technology) (pranc. viandes gros grain), apibrėžtį, tai yra mėsa. 
2007 m. laboratorijos „Histalim“ ES mokslinių tyrimų projekto išvadose aiškiai parodyta, 
kad organoleptikos, sudėties ir mikrobiologiniu aspektu nėra skirtumo tarp šios rūšies mėsos 
ir smulkintos mėsos.

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 115

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 1 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Vitaminas C (mg)          60 Vitaminas C (mg)          80
Tiaminas (mg)               1,4 Tiaminas (mg)               1,1
Riboflavinas (mg)             1,6 Riboflavinas (mg)             1,4
Niacinas (mg)               18 Niacinas (mg)              16
Vitaminas B6 (mg)        2 Vitaminas B6 (mg)        1,4
Folacinas (µg)          200 Folio rūgštis (µg)   200

Vitaminas B12 (µg)     1 Vitaminas B12 (µg)     2,5
Biotinas (mg)              0,15 Biotinas (mg)             50
Pantoteno rūgštis (mg) 6 Pantoteno rūgštis (mg) 6
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Kalcis (mg)           800 Kalcis (mg)           800

Kalis (mg)   2000
Chloridas (mg) 800

Fosforas (mg)              800 Fosforas (mg) 700
Geležis 14 mg Geležis 14 mg
Magnis (mg)           300 Magnis (mg) 375
Cinkas (mg)                        15 Cinkas (mg)              10

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

Jodas (µg)                        150 Jodas (µg)         150

Pagrindimas

 Naujajame reglamente būtina atsižvelgti į Direktyvą Nr. 2008/100/EB dėl maisto produktų
maistingumo ženklinimo ir į ten nurodomą rekomenduojamą orientacinį paros kiekį, 
energinei vertei nustatyti taikomus perskaičiavimo koeficientus ir sąvokas, paskelbtas 2008 m. 
spalio 28 d. Oficialiajame leidinyje. Todėl pranešėjas siūlo lentelę „Vitaminai ir mineralinės 
medžiagos, kurie gali būti nurodomi, ir rekomenduojamos paros normos (RPN)“, kurią siūlo 
Komisija, pakeisti lentele iš Direktyvos Nr. 2008/100/EB, siekiant išlaikyti nuoseklumą su 
galiojančiais teisės aktais.

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į:

- 15 % rekomenduojamos paros normos
(RPN) 100 g kieto maisto produkto arba 
pakuotėje, jei joje yra tik viena porcija, 
arba
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- 7,5 % RPN 100 ml skysčių, arba
- 5% RPN 100 kcal (12 % RPN 1 MJ), 
arba
- kiekius, nustatomus pagal reglamento 
(EB) Nr. 1925/2006 6 straipsnyje 
numatytas nukrypti leidžiančias 
nuostatas.

Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Orientacinis energinės vertės ir pasirinktų 
maistinių medžiagų, išskyrus vitaminus ir 
mineralines medžiagas, suvartojamas 
kiekis (suaugusieji)

Orientacinis energinės vertės ir pasirinktų 
maistinių medžiagų, išskyrus vitaminus ir 
mineralines medžiagas, suvartojamas 
kiekis (suaugusieji)1

____________________

1 Orientacinis kiekis yra apytikris; ir jį išsamiau 
apibrėš Europos maisto saugos tarnyba.

Pagrindimas

Orientacinis kiekis yra apytikris; ir jį išsamiau turės apibrėžti Europos maisto saugos 
tarnyba.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies lentelės 3 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartotinas
kiekis

Mononesočiosios 
riebalų rūgštys

34 g
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Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies lentelės 3 b eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartotinas
kiekis

Polinesočiosios 
riebalų rūgštys

16 g

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies lentelės 3 c eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartotinas
kiekis

Omega 6 riebalų 
rūgštys

14 g

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies lentelės 3 d eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartotinas
kiekis

Omega 3 riebalų 
rūgštys

2,2 g

- α-linoleno 
rūgštis (ALA)

2,0 g

- eikozapentaeno 
rūgštis (EPA) ir 
(arba) 
dokozaheksaeno 

0,2 g
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rūgštis (DHA) 
DHA

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo A dalies lentelės 1 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— energinė vertė kJ ir kcal — energinė vertė kJ ir kcal
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