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Pakeitimas 202
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20a) Kalbant apie tam tikrus maisto 
produktus, tvirtinama, kad jų vartojimas 
susijęs su konkrečiu sveikatai naudingu 
poveikiu. Šiuos teiginius turi būti galima 
įvertinti ir patikrinti.

Or. ro

Pagrindimas

Kalbant apie kai kuriuos į maisto produktų rinką pateiktus gaminius (pvz., javų grūdų 
dribsnius), tvirtinama, kad juos vartojant ilgą laiką galima sulieknėti. Jeigu tokie duomenys 
apie maisto produktą pateikiami rinkodaros sumetimais, gali būti klaidinami vartotojai. 
Paprastai teisės aktų leidėjas turėtų nurodyti, kad greta šių duomenų reikėtų pateikti dietos 
planą, kuriame būtų nurodyta, kokiomis sąlygomis galima pasiekti minėtųjų rezultatų. 

Pakeitimas 203
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Siekiant išvengti skirtingų taisyklių, 
susijusių su maisto verslo operatorių 
atsakomybe dėl informacijos apie maistą, 
reikėtų patikslinti maisto verslo 
operatoriams šioje srityje tenkančią 
atsakomybę.

(21) Siekiant išvengti skirtingų taisyklių, 
susijusių su maisto verslo operatorių 
atsakomybe dėl melagingos, klaidinančios 
arba nepakankamos informacijos apie 
maistą, turėtų būti vienareikšmiškai
nustatyta maisto verslo operatoriams šioje 
srityje tenkanti atsakomybė. Šiuo atveju 
2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 767/2009 
dėl pašarų tiekimo rinkai ir naudojimo1

nuostatos turėtų būti laikomos gairėmis. 
-----
1 OL L 229, 2009 9 1, p. 1.
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Or. de

Pagrindimas

Norint veikėjams užtikrinti teisinį tikrumą, būtina vienareikšmiškai nustatyti jų pareigas. 
Siekiama numatyti, kad prekybos bendrovės nebūtų baudžiamos dėl tokių aplinkybių, kurios 
nepriklauso jų kompetencijos ir (arba) įtakos sričiai. EB Teisingumo Teismas savo sprendime 
įmonės „Lidl-Italia“ byloje pabrėžė, kad pagal galiojančius teisės aktus prekiautojams 
maisto produktais neužtikrinamas pakankamas teisinis tikrumas.

Pakeitimas 204
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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.

Or. en

Pagrindimas

Bet kokie privalomųjų ženklinimo reikalavimų sąrašo pakeitimai turi didelį poveikį maisto ir 
gėrimų pramonei. Taigi svarbu, jog teisės akte būtų aiškiai nurodyta, kad svarstant naujus 
ženklinimo reikalavimus būtina konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis ir kad taip 
būtų užtikrinta procedūros skaidrumas bei galimybė visoms suinteresuotosioms šalims 
pareikšti savo nuomonę.

Pakeitimas 205
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
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24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Maisto produktų gamyboje 
naudojamos ir gatavame produkte 
išliekančios tam tikros sudedamosios dalys 
ar kitos medžiagos sukelia vartotojų 
alergijas arba netoleravimą, o kai kurios 
alergijos arba netoleravimas yra pavojingos 
sveikatai. Svarbu, kad būtų nurodyta 
informacija apie tai, ar maisto produkto 
sudėtyje yra maisto priedų, pagalbinių 
apdorojimo medžiagų ir kitų medžiagų, 
galinčias sukelti alergiją, kad tam 
produktui alergiški ar jo netoleruojantys 
vartotojai būtų informuoti ir galėtų saugiai 
rinktis.

(24) Maisto produktų gamyboje 
naudojamos ir gatavame produkte 
išliekančios tam tikros sudedamosios dalys 
ar kitos medžiagos sukelia vartotojų 
alergijas arba netoleravimą, o kai kurios 
alergijos arba netoleravimas yra pavojingos 
sveikatai. Svarbu, kad būtų nurodyta 
informacija apie tai, ar maisto produkto 
sudėtyje yra maisto priedų, pagalbinių 
apdorojimo medžiagų ir kitų medžiagų, 
galinčias sukelti alergiją, arba medžiagų, 
dėl kurių padidėja rizika susirgti, kad tam 
produktui alergiški ar jo netoleruojantys 
vartotojai būtų informuoti ir galėtų saugiai 
rinktis.

Or. ro

Pagrindimas

Esant didelei tam tikrų sudedamųjų dalių, ypač maisto priedų, bei maisto produkto 
perdirbimo metu atsirandančių liekanų koncentracijai, gali padidėti rizika susirgti.  

Pakeitimas 206
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Maisto produktų gamyboje 
naudojamos ir gatavame produkte 
išliekančios tam tikros sudedamosios dalys 
ar kitos medžiagos sukelia vartotojų
alergijas arba netoleravimą, o kai kurios 
alergijos arba netoleravimas yra 
pavojingos sveikatai. Svarbu, kad būtų 
nurodyta informacija apie tai, ar maisto 
produkto sudėtyje yra maisto priedų, 
pagalbinių apdorojimo medžiagų ir kitų 
medžiagų, galinčias sukelti alergiją, kad 

(24) Maisto produktų gamyboje 
naudojamos ir gatavame produkte 
išliekančios tam tikros sudedamosios dalys 
ar kitos medžiagos gali sukelti žmonių 
alergijas arba netoleravimą arba kelti 
pavojų kai kurių asmenų sveikatai. Todėl 
svarbu, kad būtų nurodyta informacija apie 
tai, ar maisto produkto sudėtyje yra maisto 
priedų, pagalbinių apdorojimo medžiagų ir 
kitų medžiagų, kurios, kaip patvirtinta 
moksliniais įrodymais, gali sukelti 
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tam produktui alergiški ar jo 
netoleruojantys vartotojai būtų informuoti 
ir galėtų saugiai rinktis.

alergiją, kad pirmiausia tam produktui 
alergiški ar jo netoleruojantys vartotojai 
galėtų kryptingai pasinaudoti alternatyva
ir pasirinkti jiems nepavojingus maisto 
produktus. Turi būti nurodyta netgi tai, ar 
esama šių medžiagų pėdsakų, kad dėl 
rimtesnių alergijų kenčiantys asmenys 
galėtų saugiai rinktis. Šiuo tikslu turi būti 
parengtos bendros taisyklės.

Or. sv

Pakeitimas 207
Holger Krahmer

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 tokius veiksnius, kaip šriftas, 
spalva, kontrastas, ir į jų suderinamumą.

Or. de

Pakeitimas 208
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti (25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
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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.

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, taigi siekiant 
užtikrinti vartotojų pasitenkinimą maisto 
produktų etiketėmis dydis, šriftas, spalva, 
kontrastas ir panašūs veiksniai turi būti 
svarstomi kartu.

Or. en

Pagrindimas

Etikečių įskaitomumas itin svarbus vartotojams, todėl šis reikalavimas turi būti įtrauktas ir į 
naująjį reglamentą.  Tačiau vertinant etiketės aiškumą turi būti atsižvelgta ne tik į šrifto dydį, 
bet ir į daugiau veiksnių.

Pakeitimas 209
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šio reglamento tikslas – aukšto lygio vartotojų apsauga, pastaroji nuostata turi būti 
taikoma visiems alkoholiniams gėrimams.
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Pakeitimas 210
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu informuoti vartotojus ir apie alkoholinių gėrimų sudedamąsias dalis. Tai ypač aktualu 
cukralige sergantiems vartotojams.

Pakeitimas 211
Glenis Willmott and Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 212
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo15 nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; 
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. 
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo15 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, išskyrus energetinę 
vertę. Energetinės vertės nuoroda turėtų 
būti gerai įskaitoma ir pateikta priekinėje 
produkto pakuotės dalyje. Alui ir 
spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta [...] 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 
1 dalyje, turėtų būti taikomos tokios pačios 
išimtys, siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį 
bei derėjimą su vynui nustatytomis 
sąlygomis. Tačiau po penkerių metų nuo 
šio reglamento įsigaliojimo Komisija 
parengs ataskaitą ir prireikus gali siūlyti 
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specialius reikalavimus pagal šį 
reglamentą.

Or. de

Pagrindimas

Nepaisant vynui ir alui numatytų išimčių, turėtų būti visada nurodoma ir šių alkoholinių 
gėrimų energetinė vertė.

Pakeitimas 213
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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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. 

Or. en

Pagrindimas

Kadangi šio reglamento tikslas – aukšto lygio vartotojų apsauga, nesuvokiama, kodėl būtent 
alkoholiniams gėrimams turėtų būti taikomos lengvatos ir netaikomi ženklinimo reikalavimai.

Pakeitimas 214
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie alkoholinius gėrimus. 
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 
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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.

tikslinga nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių sąrašas 
ir pateikiamas mitybinis teiginys. Alui, 
likeriniams vynams, putojantiems vynams, 
aromatizuotiems 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 apsaugos1

2 straipsnio 1 dalyje, ir kitiems 
alkoholiniams gėrimams 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.
----
1 OL L 39, 2008 2 13, p. 11.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinama ir pritaikoma prie 20 ir 29 straipsnių.

Pakeitimas 215
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Tarybos reglamente (EB) Nr. 1601/1991 
nustatytas išsamus visus vynininkystės 
metodus, gamybos metodus ir vynų bei 
vyno produktų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; 
draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje, taip pat 
visiems gėrimams, kuriuose alkoholis 
sudaro daugiau nei 1,2 proc. tūrio, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. 
Tačiau po trejų metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir 
prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

Or. fr

Pagrindimas

Pateiktame tekste kai kuriems alkoholiniams gėrimams nustatomos laikinos reikalavimo 
nurodyti sudedamąsias dalis ir pateikti mitybinį teiginį išimtys, remiantis tuo, kad šie gėrimai 
priklauso ypatingos kategorijos maisto produktams, kurie reglamentuojami pagal ypatingas 
taisykles, ir kad jiems taikytinos ypatingos priemonės. Aromatinti vyno gėrimai jame 
neminimi. Vis dėlto šie gėrimai aiškiai reglamentuojami Reglamente Nr. 1601/91. Taigi 
derėtų įtraukti visus alkoholinius gėrimus ir sutrumpinti specialiųjų nuostatų svarstymo 
trukmę.
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Pakeitimas 216
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus 
vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų 
sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą 
neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga 
nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių 
sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys. 
Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/892 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 

Išbraukta.
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reikalavimus pagal šį reglamentą.

Or. sv

Pagrindimas

Svarbu informuoti vartotojus ir apie alkoholinių gėrimų sudedamąsias dalis. Tai ypač aktualu 
cukralige sergantiems vartotojams.

Pakeitimas 217
Glenis Willmott and Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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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.

Or. en

Pakeitimas 218
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Pageidautina nurodyti galutiniame 
produkte panaudotos žemės ūkio žaliavos
kilmės šalį, o perdirbtų produktų atveju –
provenencijos vietą, siekiant užtikrinti 
daugiau skaidrumo ir visapusišką 
atsekamumą bei sudaryti sąlygas 
vartotojams pirkti remiantis gauta 
informacija. Visais atvejais kilmės šalies 
ar provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją.
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

Or. it
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Pakeitimas 219
Oreste Rossi

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) Nepažeidžiant galiojančių 
privalomųjų sektoriaus nuostatų dėl 
kilmės nurodymo, 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, taip pat dėl perdirbto 
produkto pagrindinės sudedamosios 
dalies. Kitais 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 netaikomi su maisto verslo 
operatoriaus pavadinimu ar adresu 
susijusiems duomenims.

Or. it

Pagrindimas

Pagal galiojančias sektoriaus nuostatas jau privaloma nurodyti kilmę. Reikėtų vengti 
vartotojų klaidinimo. 

Pakeitimas 220
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 

(29) Maisto produkto arba jo pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalies arba 
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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.

provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikiama visada.

Or. de

Pagrindimas

Visada turėtų būti nurodoma produkto arba jo pagrindinės sudedamosios dalies kilmės šalis.

Pakeitimas 221
Carl Schlyter

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) Turėtų būti teikiama vienos 
sudedamosios dalies sudaromo maisto 
produkto, taip pat iš kelių sudedamųjų 
dalių pagamintų produktų pagrindinės ir 
išskirtinės sudedamosios dalies ar kelių jų 
kilmės šalies arba provenencijos vietos 
nuoroda. Ši nuoroda turėtų būti teikiama ir 
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 
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susijusiems duomenims.

Or. en

Pagrindimas

Kilmės šalies ir (arba) provenencijos vietos nuoroda – daugeliui vartotojų labai vertinga 
informacija. Todėl turėtų būti privaloma nurodyti maisto produktų, pagamintų iš vienos 
sudedamosios dalies, taip pat maisto produktų, pagamintų iš kelių sudedamųjų dalių, 
pagrindinės ir išskirtinės sudedamosios dalies ar kelių jų kilmės šalį ar provenencijos vietą.

Pakeitimas 222
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Siekiant, kad būtų užtikrinta 
visapusiška priežiūra ir atsekamumas, 
produktui naudojamos žemės ūkio 
žaliavos (įskaitant mėsą) kilmės šalies 
nuoroda turėtų būti teikiama kuo 
tinkamesniu būdu. Visais atvejais kilmės 
šalies ar provenencijos vietos nuoroda 
turėtų būti pateikta taip, kad vartotojas 
nebūtų suklaidintas, ir remiantis aiškiai 
apibrėžtais kriterijais, užtikrinančiais 
vienodas galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją. 
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

Or. sv
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Pakeitimas 223
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jeigu gyvulio gimimo, auginimo ir skerdimo vieta skiriasi, mėsos produktų atveju netinkama 
nurodyti tik vieną kilmės vietovę. Tyrimais nustatyta, kad vartotojams labai svarbu žinoti 
gyvulio gimimo, auginimo ir paskerdimo vietą.

Pakeitimas 224
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
31 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31a) Reglamente 1829/2006/EB 
nustatytos maisto produktų, kuriuose yra 
iš GMO pagamintų medžiagų, ženklinimo 
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taisyklės, pagal kurias ženklinant 
nebūtina pateikti jokių konkrečių 
nuorodų, jei produkte nėra GMO arba 
atsitiktinai patekusių leistinų jų likučių 
yra ne daugiau kaip 0,9 proc. 
Tuo pat metu atsirado skirtingų 
nacionalinių teisės aktų, pagal kuriuos 
ūkinės veiklos vykdytojams leidžiama 
atitinkamai ženklinti iš gyvūnų 
pagamintus produktus, jei šie gyvūnai 
nebuvo šeriami GMO. Ir gamintojams, ir 
vartotojams būtų naudinga, jei Komisija 
pasiūlytų suderintas genetiškai 
modifikuotų organizmų neturinčių 
produktų ženklinimo taisykles, pagal 
kurias ženklinant GMO neturinčius 
produktus būtų sudaromos sąlygos ir 
Bendrijos teisės raidai, ir Europos 
vartotojams pagrįstai pasirinkti.

Or. fr

Pagrindimas

Būtų pagrįsta, jei Komisija greitai pasiūlytų suderintas genetiškai modifikuotų organizmų 
neturinčių maisto produktų ženklinimo taisykles, siekdama ne tik papildyti esamas produktų, 
kuriuose gali būti GMO, ženklinimo ir atsekamumo taisykles, bet ir patenkinti vis didėjantį 
Europos vartotojų  poreikį vartoti GMO neturinčius produktus bei užtikrinti laisvę rinktis.

Pakeitimas 225
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Maisto produkto mitybinis teiginys –
tai informacija apie maisto produktų 
energinę vertę ir tam tikras maistines 
medžiagas juose. Privaloma tvarka 
teikiant informaciją apie maistingumą 
būtų gerinamas visuomenės mitybos 
srities švietimas ir padedama pagrįstai 
rinktis maisto produktus.

(32) Maisto produkto mitybinis teiginys –
tai informacija apie maisto produktų 
energinę vertę ir tam tikras maistines 
medžiagas juose. Valstybės narės savo 
veiksmais, pvz., vykdydamos mitybos 
veiksmų planą savo visuomenės sveikatos 
politikos pagrindu, turėtų remti 
informacijos apie maistingumą teikimą 
privaloma tvarka ant pakuotės priekinės ir 
užpakalinės dalies, kadangi taip būtų 
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teikiamos specialios rekomendacijos, 
susijusios su visuomenės mitybos srities 
švietimu, ir padedama pagrįstai rinktis 
maisto produktus.

Or. en

Pakeitimas 226
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(33) Komisijos baltojoje knygoje dėl 
Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir 
nutukimu susijusioms sveikatos 
problemoms spręsti pabrėžiami tam tikri 
visuomenės sveikatai svarbūs mitybos 
elementai. Todėl rengiant privalomo 
informacijos apie maistingumą teikimo 
reikalavimus tikslinga į juos atsižvelgti.

(33) Komisijos baltojoje knygoje dėl 
Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir 
nutukimu susijusioms sveikatos 
problemoms spręsti pabrėžiami tam tikri 
visuomenės sveikatai svarbūs mitybos 
elementai. Todėl rengiant privalomo 
informacijos apie maistingumą teikimo 
reikalavimus turėtų būtų atsižvelgta į 
Baltojoje knygoje išdėstytas 
rekomendacijas.

Or. en

Pakeitimas 227
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi šio reglamento tikslas – aukšto lygio vartotojų apsauga, pastaroji nuostata turi būti 
taikoma visiems alkoholiniams gėrimams.

Pakeitimas 228
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) Vartotojai turėtų žinoti, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą. 
Taigi, Komisija ir kitos suinteresuotosios 
šalys tokio išimtinio laikotarpio metu 
turėtų atlikti mokslinius tyrimus, skirtus 
nustatyti, kokia informacija vartotojams 
yra naudingiausia ir koks yra 
veiksmingiausias jos pateikimo būdas.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 229
Glenis Willmott, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 230
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(36) Kad būtų išvengta nereikalingos 
naštos pramonės įmonėms, tam tikrų 
kategorijų maisto produktams, kurie yra 
neperdirbti arba kurių informacija apie 
maistingumą nėra lemiamas vartotojų 
pasirinkimo veiksnys, nereikėtų taikyti 
reikalavimo privaloma tvarka įtraukti 
mitybinį teiginį, išskyrus jei įpareigojimas 
teikti tokią informaciją nustatytas kitais 
Bendrijos teisės aktais.

(36) Kad būtų išvengta nereikalingos 
naštos maisto produktų gamintojams ir 
prekybininkams, tam tikrų kategorijų 
maisto produktams, kurie yra neperdirbti 
arba kurių informacija apie maistingumą 
nėra lemiamas veiksnys vartotojų 
sprendimui pirkti ar kurių išorinė pakuotė 
ar etiketė yra per maža, kad joje būtų 
galima nurodyti privalomąją ženklinimo 
informaciją, nereikėtų taikyti reikalavimo 
privaloma tvarka pateikti mitybinį teiginį, 
išskyrus jei įpareigojimas teikti tokią 
informaciją nustatytas kitais Bendrijos 
teisės aktais.

Or. en

Pagrindimas

Nebūtų teisinga ateityje reikalauti didesnių maisto pakuočių ar standartizuotų etikečių vien 
dėl to, kad nustatyti didžiuliai ženklinimo reikalavimai. Dėl to susidarytų daugiau pakuočių 
atliekų ir galbūt būtų padidintos porcijos arba apgaulingo dydžio pakuotėje būtų palikta 
tuščios vietos. 

Kai informacija apie maisto produktą negali būti išspausdinta ant pačios pakuotės, gamybos 
vietoje spausdinamos etiketės dydis nustatomas su spausdinimo įrangos pagalba. Ši įranga 
dažnai lanksčiai naudojama kasdien spausdinant daugybę įvairių standartinio dydžio 
etikečių. 
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Pakeitimas 231
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
nustatyta, kad vartotojai pageidauja
informaciją apie keturias pagrindines 
maistines medžiagas (riebalus, sočiąsias 
riebalų rūgštis, cukrų ir druską) ir apie 
energinę vertę matyti pagrindiniame 
regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje 
dalyje, nes jie mano, kad ši informacija 
yra naudinga priimant sprendimą dėl 
pirkinio. Todėl šią trumpą informaciją 
apie mitybą turėtų būti privaloma 
nurodyti ant priekinės pakuotės dalies, be 
to, kartu su ja ant užpakalinės pakuotės 
dalies turėtų būti pateiktas išsamesnis 
mitybinis teiginys.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad vartotojai, siekdami apsispręsti dėl pirkinio, ant pakuotės
priekinės dalies pageidautų informacijos apie tam tikrą skaičių maistinių medžiagų. 
Dauguma vartotojų pageidautų, kad ši trumpa informacija būtų papildyta išsamesniu 
mitybiniu teiginiu, kuris turėtų būti pateiktas ant pakuotės užpakalinės dalies.

Pakeitimas 232
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 

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

atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Moksliniai tyrimai parodė, 
kad vartotojai pageidauja informaciją 
apie keturias pagrindines maistines 
medžiagas matyti pagrindiniame regėjimo 
lauke arba pakuotės priekinėje dalyje, nes 
jie mano, kad ši informacija yra naudinga 
priimant sprendimą dėl pirkinio. Todėl šią 
trumpą informaciją turėtų būti privaloma 
nurodyti ant priekinės pakuotės dalies, be 
to, kartu su ja ant užpakalinės pakuotės 
dalies turėtų būti pateiktas išsamesnis 
mitybinis teiginys.

Or. en

Pagrindimas

Moksliniais tyrimais nustatyta, kad vartotojai, siekdami apsispręsti dėl pirkinio, ant pakuotės 
priekinės dalies pageidautų informacijos apie tam tikrą skaičių maistinių medžiagų. 
Dauguma vartotojų pageidautų, kad ši trumpa informacija būtų papildyta išsamesniu 
mitybiniu teiginiu, kuris turėtų būti pateiktas ant pakuotės užpakalinės dalies.

Pakeitimas 233
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
nustatyta, kad, vartotojų manymu, priimant 
sprendimą dėl pirkinio, informacija apie 
energetinę vertę pagrindiniame regėjimo 
lauke arba pakuotės priekinėje dalyje yra 
naudinga. Informacija apie maistingumą 
turėtų būti pateikiama kartu su 
informacija apie energetinę vertę, aiškia 
forma ir toje pačioje produkto pakuotės 
vietoje.
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Or. de

Pagrindimas

Energetinė vertė visada turėtų būti nurodoma priekinėje pakuotės dalyje. Be to, informacija 
apie maistingumą ir energetinę vertę turėtų būti pateikiama aiškia forma.

Pakeitimas 234
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams patinka sistemos su 
aiškinamuoju elementu, nes jos padeda 
greitai ir pagrįstai rinktis. Remiantis 
turimais faktais įrodyta, kad vartotojams 
labiausiai patinkanti ir jų pageidaujama 
galimybė yra supaprastinta ženklinimo 
sistema, kurią sudaro įvarių spalvų kodas, 
skirtas lengviau ir aiškiau išaiškinti 
informaciją apie mitybą.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis turimais faktais įrodyta, kad vartotojai teikia pirmenybę ant pakuotės priekinės 
dalies teikiamai informacijai apie mitybą, kuri išreikšta naudojant aiškinamąjį elementą, t. y. 
įvairių spalvų kodą, kadangi tai jiems padeda susiorientuoti ir greitai bei lengvai pasirinkti 
maisto produktą.
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Pakeitimas 235
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams patinka sistemos su 
aiškinamuoju elementu, nes jos padeda 
greitai, pagrįstai ir sveikai rinktis. 
Remiantis turimais faktais įrodyta, kad 
vartotojams labiausiai patinkanti ir jų 
pageidaujama galimybė yra supaprastinta 
ženklinimo sistema, kurią sudaro įvairių 
spalvų kodas, skirtas lengviau ir aiškiau 
išaiškinti informaciją apie mitybą.

Or. en

Pagrindimas

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. The 
definition of reference amounts for high, medium or low should be established through an 
independent scientific opinion adopted by the EFSA.  

More information on the research can be found here: 

“Summary of original research from December 2006 - June 2008 on consumer preferences 
and use of Front of Pack nutrition schemes” EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf
Front-of-pack labelling - traffic light labelling get the green light, New South Wales Health 
Department, the University of Sydney and several Australian public health and consumer 
organizations, Australia, 2009: http://heapro.oxfordjournals.org/cgi/content/abstract/dap012

Expert Panel Report on Front-of-Pack Labelling, Food Standards Agency, United Kingdom, 
May 2009: http://www.food.gov.uk/news/newsarchive/2009/may/pmp
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Pakeitimas 236
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams patinka sistemos su 
aiškinamuoju elementu, nes jos padeda 
sparčiai apsispręsti ir greitai rinktis. 
Vartotojų tyrimai parodė, kad vartotojai 
labiausiai vertina ir geriausiai supranta 
skirtingų spalvų sistemą, taikomą ypač 
apdorotiems produktams. Siekiant 
palyginti produktus, siūlomus skirtingo 
dydžio pakuotėse, pravartu išsaugoti 
privalomą išlygą, pagal kurią mitybiniame 
teiginyje turėtų būti nurodomas 100g / 
100 ml kiekis. Jeigu maisto produktas 
sufasuotas kaip atskira porcija, turėtų 
būti privaloma papildomai pateikti vienos 
porcijos mitybinį teiginį.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja iš dalies keičia atitinkamą pakeitimą. Vartotojų tyrimai parodė, kad ypač 
apdorotiems produktams taikoma skirtingų spalvų sistema tinkamiausia vartotojams, kurie 
remdamiesi ja gali greitai ir pagrįstai apsispręsti.

Pakeitimas 237
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Siekiant sudaryti galimybes kitais 
būdais pateikti informaciją apie 
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maistingumą ir taip padėti vartotojams 
priimti sveikatai naudingesnius 
sprendimus, privalomasis mitybinis 
teiginys gali būti pateiktas 
rekomenduojamos paros normos 
procentais. Ši rekomenduojama norma 
turi būti paremta pagrįstais moksliniais 
duomenimis. Šiuo tikslu Europos maisto 
saugos tarnyba pateikė mokslinę 
nuomonę, kuria vadovaujamasi nustatant 
orientacinius kiekius.

Or. fr

Pagrindimas

Les apports journaliers définis par le secteur alimentaire ne se fondent pas nécessairement 
sur des bases scientifiques. Par ailleurs, on ne dispose pour l'heure d'aucune évaluation 
scientifique de l'application du dispositif. Il est donc indispensable, sous l'angle de la santé 
des consommateurs et du problème posé par l'obésité, que le dispositif repose sur des bases 
scientifiques solides et fasse l'objet d'une évaluation scientifique, tant pour ce qui est de la 
taille des portions et des valeurs de référence, notamment pour le sucre et les hydrates de 
carbone, que pour les personnes de référence (adulte, homme, femme ou enfant).

Pakeitimas 238
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Komisija turėtų pateikti pasiūlymą 
dėl dirbtinių transriebiųjų rūgščių 
uždraudimo visoje ES. Kol šis draudimas 
neįsigaliojo, dirbtinių transriebiųjų 
rūgščių ženklinimas turėtų būti 
privalomas.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo ataskaitoje dėl Baltosios knygos dėl klausimų, susijusių su mityba, 
antsvoriu ir nutukimu, ragino visoje ES uždrausti dirbtines transriebiąsias rūgštis. Kadangi 
dirbtinės transriebiosios rūgštys kenkia sveikatai ir jų turėtų būti vengiama, siekiant 
apsaugoti vartotojus jos turėtų būti uždraustos visoje ES. Kol šis draudimas neįsigaliojo, 
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ženklinti dirbtines transriebiąsias rūgštis turėtų būti privaloma.

Pakeitimas 239
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(39) Mitybinis teiginys pagrindiniame 
regėjimo lauke, lengvai atpažįstama ir 
suprantama forma nurodantis maisto 
sudedamųjų dalių kiekį ir lyginamuosius 
rodiklius, pagal kuriuos galima įvertinti 
maisto produkto maistines savybes, turėtų 
būti laikomas mitybinio teiginio dalimi, o 
ne atskirų teiginių grupe. Siekiant 
užtikrinti mitybinės informacijos 
įskaitomumą, pagrindinis regėjimo laukas 
turėtų būti pateiktas viršutinėje dešinėje 
pakuotės priekinės pusės dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali geriau negu ES institucijos spręsti nefasuotų maisto produktų klausimą 
vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais.

Pakeitimas 240
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus teikimo taisykles, 
atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir 
aplinkybes. Nors tokiais atvejais vartotojo 
poreikis gauti kitokios informacijos yra 
nedidelis, manoma, kad informacija apie 

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė spręsti, kada ir kaip nustatyti 
informacijos apie alergenus nefasuotų
maisto produktų atvejų teikimo taisykles, 
atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir 
aplinkybes.
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galimus alergenus yra labai svarbi. Yra 
įrodymų, kad daugeliu atvejų alergiją 
maistui galima susieti su nefasuotais 
maisto produktais. Todėl tokia 
informacija vartotojui turėtų būti 
teikiama visada.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali geriau negu ES institucijos spręsti nefasuotų maisto produktų klausimą 
vadovaudamosi nacionaliniais teisės aktais.

Pakeitimas 241
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nefasuotiems maisto produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas.
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Pakeitimas 242
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Taip pat nefasuotų maisto produktų atveju vartotojams itin svarbu, kad būtų aiškiai nurodyta 
energetinė vertė ir sudedamosios dalys, galinčios sukelti alergiją.

Pakeitimas 243
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus ir viešojo maitinimo 
įstaigoms tiekiamus maisto produktus
teikimo taisykles, atsižvelgiant į konkrečias 
vietos sąlygas ir aplinkybes. Nors tokiais 
atvejais vartotojo poreikis gauti kitokios 
informacijos yra nedidelis, manoma, kad 
informacija apie galimus alergenus yra 
labai svarbi. Todėl turėtų būti įmanoma
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maisto produktais. Todėl tokia 
informacija vartotojui turėtų būti teikiama
visada.

visada teikti tokią informaciją vartotojui.

Or. it

Pagrindimas

Paaiškinamas ir supaprastinamas tekstas.

Pakeitimas 244
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Valstybėms narėms turėtų būti palikta teisė 
nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus teikimo taisykles, 
atsižvelgiant į konkrečias vietos sąlygas ir 
aplinkybes. Nors tokiais atvejais vartotojo 
poreikis gauti kitokios informacijos yra 
nedidelis, manoma, kad informacija apie 
galimus alergenus yra labai svarbi. Yra 
įrodymų, kad daugeliu atvejų alergiją 
maistui galima susieti su nefasuotais 
maisto produktais. Todėl tokia informacija 
vartotojui turėtų būti teikiama visada. 
Nefasuotas maistas – tai bet koks maistas, 
kuris galutiniam vartotojui siūlomas be 
pakuotės arba kuris pakuojamas 
palaikant tiesioginį ryšį su galutiniu 
vartotoju.

Or. sv
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Pakeitimas 245
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(45) Kad išsamesni informacijos apie 
maistą reikalavimai būtų parengti ir 
nustatyti dialektiniu būdu ir paremti gerąja 
praktika, Bendrijos ir nacionaliniu 
lygmenimis turėtų būti užtikrinti lankstūs 
mechanizmai, pagrįsti atviromis ir 
skaidriomis konsultacijomis su visuomene 
ir darnia įvairių suinteresuotųjų šalių 
sąveika. Taikant tokį mechanizmą ir 
remiantis patikimu vartotojų tyrimu bei 
išsamiomis konsultacijomis su 
suinteresuotosiomis šalimis gali būti 
sukurtos neprivalomos nacionalinės 
sistemos. Turėtų būti parengti 
mechanizmai, padedantys vartotojams
atpažinti pagal nacionalines sistemas 
paženklintus maisto produktus, pvz., 
priskiriant jiems identifikavimo numerį ar 
simbolį.

(45) Kad išsamesni informacijos apie 
maistą reikalavimai būtų parengti ir 
nustatyti dialektiniu būdu ir paremti gerąja 
praktika, Bendrijos ir nacionaliniu 
lygmenimis turėtų būti užtikrinti lankstūs 
mechanizmai, pagrįsti atviromis ir 
skaidriomis konsultacijomis su visuomene 
ir darnia įvairių suinteresuotųjų šalių 
sąveika. Taikant tokį mechanizmą ir 
remiantis patikimu vartotojų tyrimu bei 
išsamiomis konsultacijomis su 
suinteresuotosiomis šalimis gali būti 
sukurtos nacionalinės sistemos. Turėtų būti 
parengti sveikatos skatinimo mechanizmai, 
kuriems valstybės narės vadovautų taip, 
kad vartotojai galėtų atpažinti pagal 
nacionalines sistemas paženklintus maisto 
produktus.

Or. en

Pakeitimas 246
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46a) Mitybiniam teiginiui parengti 
naudojamos grafinės formos arba 
simboliai pritaikomi vadovaujantis 
nacionaline neįpareigojančių taisyklių 
sistema, jeigu tai neklaidina vartotojų ir 
jeigu įrodyta, kad vidutinis vartotojas 
supranta tokį informacijos pateikimo 
būdą.
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Or. sv

Pagrindimas

Svarbu, kad valstybėms narėms būtų sudaryta galimybė ir toliau naudoti informaciją apie 
produktą, kurios naudojimas vartotojų požiūriu pasiteisino (pvz., Švedijoje naudojamas rakto 
skylutės ženklas).

Pakeitimas 247
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Reglamentu nustatomas patikimos
vartotojų apsaugos, susijusios su 
informacija apie maistą, pagrindas, 
atsižvelgiant į vartotojų suvokimo 
skirtumus ir informacijos poreikį ir tuo 
pačiu metu užtikrinant, kad vidaus rinka 
sklandžiai veiktų.

1. Reglamentu siekiama užtikrinti aukštą
vartotojų apsaugos, susijusios su 
informacija apie maistą, lygį, atsižvelgiant į 
vartotojų suvokimo skirtumus ir 
informacijos poreikį ir tuo pačiu metu 
užtikrinant, kad vidaus rinka sklandžiai 
veiktų.

Or. sv

Pakeitimas 248
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Maisto produktai iš trečiųjų šalių 
negali būti pateikiami į Bendrijos rinką, 
kol jie neatitinka šio reglamentų 
reikalavimų.

Or. hu

Pagrindimas

Vartotojų naudai būtina užtikrinti, kad maisto produktai iš trečiųjų šalių taip pat atitiktų 
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ženklinimo reikalavimus.

Pakeitimas 249
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Šis reglamentas netaikomas maisto 
produktams, pagamintiems ne vykdant 
verslą, kurio pobūdis toks, jog galima 
daryti prielaidą apie tam tikrą atitinkamos 
veiklos tęstinumą ir tam tikrą jos 
organizavimo lygį. 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.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme turėtų atsispindėti 15 konstatuojamojoje dalyje išreikštas požiūris, kuriuo 
remiantis labdaros ir vienkartiniams renginiams (mokyklų ir panašiems) taikoma išimtis ir jie 
neįeina į šio pasiūlymo taikymo sritį.

Pakeitimas 250
Esther de Lange

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Fasavimo pardavimo vietoje apribojimai nepakankamai aiškūs. Amatų įmonėse, turinčiose 
kelias pardavimo vietas, produktai dažnai fasuojami centrinėje gamybos vietoje pardavimo 
dieną prieš juos išskirstant į pardavimo vietas. Pvz., Nyderlanduose valdžios institucijos 
sutiko sulyginti sąvokas „kasdien šviežias“ ir „nefasuotas“.

Pakeitimas 251
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies ea punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) „nefasuotas maistas“ – tai maisto 
produktai, kurie nefasuoti siūlomi 
galutiniam vartotojui ir perduodami 
nefasuoti arba sufasuojami tik perdavimo 
galutiniam vartotojui momentu, bei 
maisto produktai ir švieži gaminiai, kurie 
yra sufasuojami perdavimo vietoje ir skirti 
perduoti nedelsiant;

Or. de

Pagrindimas

Parduotuvėse ir viešojo maitinimo įstaigose maisto produktai iš anksto supakuojami dėl 
higienos priežasčių ir galutiniam vartotojui juos dažniausiai perduoda informaciją galintys 
suteikti darbuotojai. Atskirai fasuojamų maisto produktų atveju nėra įmanoma pateikti tokios 
pačios informacijos, kuri privaloma sufasuotų produktų atveju, nes siūlomų produktų įvairovė 
yra gausi, o maisto produktų sudėtis nuolat kinta. Nėra labai svarbu, ar maisto produktai 
parduodami, ar perduodami nemokamai.
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Pakeitimas 252
Frédérique Ries

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) „nefasuotas maistas“ – maisto 
produktai, kurie galutiniam vartotojui 
siūlomi nesufasuoti arba vartotojo 
prašymu pakuojami pardavimo vietoje 
arba yra fasuoti tiesioginiam pardavimui;

Or. en

Pakeitimas 253
Pilar Ayuso

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) „nefasuotas maistas“ – maisto 
produktai, kurie galutiniam vartotojui 
siūlomi nesufasuoti arba vartotojo 
prašymu pakuojami pardavimo vietoje 
arba yra fasuoti tiesioginiam pardavimui;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad nefasuotų maisto produktų apibrėžimas būtų taikomas ir produktams, kurie 
pakuojami tiesioginio pardavimo vietoje, taip pat vartotojo prašymu pakuojamiems 
produktams, nes šiais atvejais nėra skirtumo tarp minėtųjų produktų ir nefasuotų maisto 
produktų. Siūloma formuluotė paimta iš Komisijos pasiūlymo 41 straipsnio 1 dalies.
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Pakeitimas 254
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 255
Elisabetta Gardini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) „provenencijos vieta“ – bet kuri kita 
vieta nei g punkte nurodyta kilmės vieta, 
iš kurios kilusi pagrindinė žemės ūkio 
žaliava, naudota gaminant galutinį 
produktą.

Or. it

Pagrindimas

Siekiant teisingai informuoti vartotojus reikia atskirti provenencijos vietą ir kilmės šalį, kuri 
apibrėžta Bendrijos muitinės kodekse. Vartotojai dažnai painioja vietą, kurioje produktas 
buvo perdirbtas, ir vietą, kurioje buvo išaugintas perdirbime naudotas žemės ūkio produktas. 
Siekiant užtikrinti, kad vartotojai galėtų pasirinkti remdamiesi gauta informacija, 
pageidautina nustatyti aiškias atskiras kilmės vietos ir provenencijos vietos apibrėžtis.
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Pakeitimas 256
Åsa Westlund

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. sv

Pagrindimas

Turėtų būti įtraukta kilmės šalies apibrėžtis, kad ji nebūtų painiojama su provenencijos vietos 
apibrėžtimi.

Pakeitimas 257
Elisabetta Gardini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) „perdirbimas“ –  procesas, kuris 
pradedamas viena ar keletu žemės ūkio 
žaliavų ir baigiamas galutiniu produktu. 

Or. it

Pakeitimas 258
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies sa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(sa) „galutinis maisto produkto 
suvartojimo terminas“ – data, iki kurios 
maisto produktą reikia suvartoti. Vėliau 
maisto produkto vartotojams siūlyti ir 
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toliau perdirbti negalima.

Or. de

Pagrindimas

Pranešėja R. Sommer teigiamai įvertino apibrėžties „galutinis suvartojimo terminas“ 
nustatymą. Tačiau šią apibrėžtį reikėtų patikslinti, t. y. turėtų būti draudžiama ne tik siūlyti 
vartotojams maisto produktą, bet ir toliau jį perdirbti. Pasibaigus galutiniam suvartojimo 
terminui vartoti ir naudoti maisto produktą neturi prasmės. Draudžiant toliau perdirbti 
produktą, bus užkirstas kelias prekiauti vartoti nebetinkama mėsa.

Pakeitimas 259
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) „pagaminimo data“ – data, kai 
maistas tapo aprašytu produktu.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant pagerinti vartotojų informavimą, reikalinga pagaminimo data apibrėžtis. Siūloma 
apibrėžtis identiška pateiktai Maisto kodekse (CODEX STAN 1-1985).

Pakeitimas 260
Struan Stevenson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

Šio apibrėžimo reikia dėl nuorodos į perdirbtus maisto produktus 9 straipsnio pakeitime.

Pakeitimas 261
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ta) „maisto produkto pakaitalas“ – tai 
maisto produktas, kuris atrodo kaip kitas 
maisto produktas ir kuriam pagaminti 
naudojama įprastinė sudedamoji 
medžiaga visiškai ar iš dalies pakeista kita 
sudedamąja medžiaga.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai klaidinami dėl to, kad vis dažniau vartojami maisto produktų pakaitalai, t.y. 
produktai, kurių įprastinės sudedamosios medžiagos pakeistos pigesniais pakaitalais.

Pakeitimas 262
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šiame reglamente maisto produkto 
kilmės šalis yra maisto produkto kilmės 
šalis, kaip nustatyta Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 2913/92 23–26 straipsniuose. 
Valstybių narių atveju kaip kilmės šalis 
visada nurodoma atitinkama valstybė 
narė.

Or. en
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Pagrindimas

Dėl kilmės šalies apibrėžimo, Komisijos pasiūlymo 3 dalyje nurodomas Bendrijos muitinės 
kodeksas. Tačiau pagal Bendrijos muitinės kodeksą kilmės šalis gali būti „ES“ arba valstybė 
narė. Taigi svarbu išaiškinti, kad maisto produktams, kurių kilmė yra ES, nurodoma kilmės 
šalis visada yra atitinkama valstybė narė, o ne visa ES.

Pakeitimas 263
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalies antra a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 264
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pagrindimas

3 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad teisės aktais siekiama laisvo maisto produktų judėjimo 
Bendrijoje. Be to, teisės aktais būtina siekti dar ir kito tikslo, t. y. užtikrinti aukšto lygio 
vartotojų sveikatos apsaugą.

Pakeitimas 265
Holger Krahmer

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, 
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. Naujos maisto 
produktų ženklinimo nuostatos įsigalios 
atsižvelgiant į bendrą taikymo datą, kurią 
nustatys Komisija, pasikonsultavusi su 
valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis 
šalimis.

Or. de

Pagrindimas

Jei naujos ženklinimo nuostatos bus pradėtos taikyti ne vienu metu, nepaisant numatytų 
pereinamojo laikotarpio terminų, tai turės didelės įtakos išlaidoms, susijusioms su naujų 
etikečių sukūrimu, ir prekių, pakuočių ir etikečių atsargų naudojimui. Dėl šios priežasties 
reikėtų vėl nustatyti bendrą naujų ženklinimo reikalavimų taikymo pradžios  terminą (kaip iš 
pradžių siūlė Komisija) .
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Pakeitimas 266
Struan Stevenson

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,  
įsigaliojus naujiesiems reikalavimams 
nustatomas pereinamasis laikotarpis, per 
kurį maisto produktai, kurių etiketės 
neatitinka naujųjų reikalavimų, galėtų būti 
tiekiami rinkai, ir ar reikia tokių maisto 
produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar 
nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, 
atsargas toliau pardavinėti, kol jos baigsis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai be sutrikimų, taip pat siekiant sumažinti pakuočių 
atliekas, normalu, kad numatomas pereinamasis laikotarpis, kai įsigalioja nauji žymėjimo 
etiketėmis reikalavimai.

Pakeitimas 267
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu ir 
saugiu vartojimu;

(ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu, 
prireikus ir laikymo sąlygomis atidarius 
pakuotę, ir saugiu vartojimu;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu ant daugelio maisto produktų pakuočių nenurodomas tinkamumo vartoti terminas 
atidarius pakuotę, taip pat nepateikiama nuoroda, kad produktą, pvz., reikia laikyti 
atitinkamoje temperatūroje. Vis dėlto, siekiant užtikrinti vartotojų saugumą, šie duomenys 
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turėtų būti pateikiami.

Pakeitimas 268
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

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 
remdamasis vartotojas gali pagrįstai 
rinktis.

2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, atsižvelgiama į 
suinteresuotų subjektų (įskaitant 
vartotojus, gamintojus ir kt.) galimas 
sąnaudas ir naudą, jei teikiama tam tikra 
jiems labai vertinga informacija, arba į 
visus visuotinai pripažintus privalumus, 
kuriais remdamiesi vartotojai gali pagrįstai 
rinktis.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 269
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) pateikiant nuorodą arba atitinkamas 
iliustracijas ant pakuotės siekiant įtikinti 
vartotoją, kad šioje pakuotėje yra tam 
tikras produktas arba sudedamoji 
medžiaga, nors iš tiesų tai yra maisto 
produkto pakaitalas ar paprastai 
atitinkamam produktui pagaminti 
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naudojamos sudedamosios medžiagos 
pakaitalas. Tokiais atvejais produkto 
pakuotės priekinėje pusėje turi būti 
papildomai nurodyta: „Imitacija 
pagaminta naudojant (medžiagos 
pakaitalo pavadinimas) vietoj 
(pakeičiamos medžiagos pavadinimas)“.

Or. de

Pakeitimas 270
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) naudojant iliustracijas, kurios gali 
suteikti vartotojams klaidingos 
informacijos apie maisto produkto kilmę 
arba jo sudedamąsias dalis;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja iš dalies keičia atitinkamą pakeitimą. Paveikslėliai ir grafiniai vaizdai negali būti 
naudojami taip, kad vartotojai būtų klaidinami apie tikrąją maisto produkto kilmę.

Pakeitimas 271
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) naudojant iliustracijas, kurios 
suteikia vartotojams klaidingos 
informacijos apie maisto produkto kilmę, 
ypatybes arba sudėtį.

Or. de
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Pagrindimas

Reikėtų pabrėžti ne tik kilmės vietą, bet ir sudėtį bei ypatybes. Reglamentu siekiame suteikti 
daugiau aiškumo ir užtikrinti maisto produktų vaizduojamosios medžiagos tikrumą. Jogurto, 
kurio sudėtyje yra vanilės kvapiosios medžiagos, pakuotėje vaizduojant vanilės lazdeles 
klaidinamas vartotojas.

Pakeitimas 272
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies ca punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

 Vidutinis vartotojas laikosi nuomonės, kad tuo atveju, jei maisto produkto sudėtyje yra 
mažesnis cukraus arba riebalų kiekis, tai ir produkto energetinė vertė yra mažesnė. Tačiau 
dažnai taip nėra, nes cukrus arba riebalai buvo pakeisti kitomis sudėtinėmis medžiagomis. 
Turėtų būti ir toliau numatyta galimybė atlikti produktų pakeitimus, turinčius teigiamą 
poveikį sveikatai, pvz., pakeisti sočiąsias riebalų rūgštis polinesočiosiomis riebalų rūgštimis, 
net jei energetinė vertė išlieka ta pati.

Pakeitimas 273
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Pavyzdžiui, jei teigiama, kad maisto produkte yra „vanilės“, šiam skoniui išgauti turi būti 
naudojama nedirbtinė vanilė. Tas pat taikoma ir, pvz., vaisiams.

Pakeitimas 274
Carl Schlyter, Satu Hassi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) maisto produktų, kurių sudėtyje yra 
vaisų, atveju: 
i) naudojant paveikslėlius, kuriuose 
neproporcingai dideli vaizduojami vaisiai, 
kurie nevyrauja maisto produkte. 
Paveikslėlyje turėtų vyrauti vaisius (-iai), 
kuris (-ie) vyrauja maisto produkte; 
ii) naudojant vaisiaus pavadinimą maisto 
produkto pavadinime, kai šio vaisiaus ten 
nėra tiek, kiek vartotojas pagrįstai tikisi.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojus lengva suklaidinti, kai ant sulčių pakuotės didelis braškių paveikslėlis, bet iš tiesų 
pagrindinis vaisius yra obuolys.

Pakeitimas 275
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) pieno atveju: nurodant, kad pienas yra 
šviežias, kai galutinio jo suvartojimo 
terminas ilgesnis nei septynios dienos nuo 
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datos, kai šis pienas buvo supiltas į šią 
pakuotę. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu šviežias pienas lentynose vis dažniau ir dažniau pakeičiamas vadinamuoju 
prailginto tinkamumo laiko pienu (angl. ESL-milk). Šis pienas pasterizuojamas kaip įprastas 
pienas, tačiau aukštesnėje temperatūroje, taip pat filtruojamas naudojant mikrofiltrą.  Jį 
galima laikyti 21 dieną, jei pakuotė neatidaryta. Tačiau šis pienas parduodamas kaip 
šviežias, o tai yra vartotojų klaidinimas. Todėl kai kurios valstybės narės jau pradėjo taikyti 
nuostatas, pagal kurias nurodytas maksimalus pieno, pažymėto etikete „šviežias“, 
suvartojimo terminas. 

Pakeitimas 276
Elena Oana Antonescu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) pateikiant aiškius teiginius, kad iš 
esmės sumažinamas cukraus ir (arba) 
riebalų kiekis, kuriuos galima vertinti 
kaip vartotoją klaidinančią informaciją, 
jeigu tuo pat metu atitinkamai 
nesumažėja šio maisto produkto 
energetinė vertė, išreikšta kilodžauliais 
arba kilokalorijomis.

Or. ro

Pagrindimas

Jei tam tikrame maisto produkte A esanti cukraus ir (arba) riebalų koncentracija neviršija 
pagal teisės aktus nustatytos normos, kuri būtina siekiant priskirti gaminį maisto produktų 
kategorijai, kuriai priklausantys produktai apibūdinami kaip turintys „mažai cukraus ir 
(arba) riebalų“, tačiau šiame maisto priodukte yra kitų sudedamųjų dalių, dėl kurių padidėja 
jo energetinė vertė (pvz., tokių angliavandenių, kaip krakmolas arba modifikuoto krakmolo 
formos sudedamosios medžiagos), ir jeigu rinkoje esama palyginamo maisto produkto B, 
kuriame šių sudedamųjų dalių nenaudojama, pirmojo produkto gamintojas rinkodaros 
sumetimais gali šį gaminį priskirti dietinių maisto produktų kategorijai, nors jo energetinė 
vertė nėra mažesnė.  
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Pakeitimas 277
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informacija apie maistą turi būti tiksli, 
aiški ir vartotojui lengvai suprantama.

2. Informacija apie maistą turi būti tiksli, 
aiški ir vartotojui lengvai suprantama.
49 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas 
gali sudaryti nebaigtinį pagal 1 dalies 
nuostatas visais atvejais draustinų arba 
apribotinų tvirtinimų ir nuorodų sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama išlaikyti esamą ES maisto produktams skirto teisės akto 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 pačios priimti su šiuo aspektu susijusius skirtingus teisės aktus ir skirtingų 
valstybių narių apibrėžtys galėtų būti skirtingos, taigi galėtų atsirasti kliūčių prekybai vidaus 
rinkoje. 

Pakeitimas 278
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Informacija apie maistą turi būti tiksli, 
aiški ir vartotojui lengvai suprantama.

2. Informacija apie maistą turi būti tiksli, 
aiški, nesunkiai perskaitoma ir vartotojui 
lengvai suprantama.

Or. sv
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Pakeitimas 279
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Asmuo, atsakingas už informaciją apie 
maisto produktą, užtikrina, kad būtų 
pateikti išvardyti duomenys ir kad šių 
duomenų turinys būtų teisingas.

Or. de

Pagrindimas

Das Prinzip zielt darauf, dass Handelsunternehmen nicht für solche Umstände zur 
Verantwortung gezogen werden, die nicht in ihrem Geschäftsbereich bzw. Einflussbereich 
liegen. Um die Kohärenz des Gemeinschaftsrechts zu gewährleisten, ist es erforderlich, die 
Formulierung des Artikels 8 an die neulich verabschiedete Verordnung (EG) 767/2009 über 
das Inverkehrbringen und die Verwendung von Futtermitteln ( ) anzupassen. Dieser Text und 
der gegenwärtige Vorschlag basieren auf den gleichen Prinzipen der Verordnung (EG) 
178/2002 und unterliegen den gleichen Kontrolleregeln der Verordnung  (EG) 882/2004. 
Somit ist also unerlässlich, dass die Vorschriften bezüglich der Verantwortung der Betreiber 
dem gleichen Ansatz entsprechen und der deutlicheren Formulierung genießen, damit, wie 
von der Kommission im Erwägungsgrund 21 gewünscht, "es nicht zu einer Zersplitterung der 
Rechtsvorschriften in diesem Rahmen kommt".

Pakeitimas 280
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Paaiškinimas.

Pakeitimas 281
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Atsižvelgiant į tai, kokį poveikį maisto 
verslo operatorių veikla turi jų 
kontroliuojamos įmonės pateikiamai 
informacijai apie maisto produktą, maisto 
verslo operatoriai užtikrina, kad 
pateikiama informacija atitiktų šio 
reglamento nuostatas.

Or. de

Pakeitimas 282
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, gauna informacijos apie 
tai, kad maisto produktas neatitinka šio 
reglamento nuostatų, jie nedelsiant imasi 
reikiamų priemonių.

Or. de
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Pagrindimas

Šiame reglamente turėtų būti užtikrintas aiškus ir proporcingas atsakomybės paskirstymas, 
atsižvelgiant į kiekvieno maisto verslo operatoriaus prievoles maisto produktų tiekimo ir 
aprūpinimo jais grandinėje. Tai reiškia, kad įmonės turėtų būti atsakingos už teisės aktų, 
kurie susiję su jų veikla maisto produktų tiekimo grandinėje, laikymąsi.

Pakeitimas 283
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Maisto verslo operatoriai, kurie vykdo
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, neperžengdami savo 
veiklos ribų tinkamai užtikrina, kad būtų 
laikomasi informacijos apie maistą 
reikalavimų, ir visų pirma netiekia maisto 
produktų, jei jie, vadovaudamiesi turima 
informacija ir profesine tiekėjo patirtimi, 
žino ar numano, kad šie produktai
neatitinka minėtųjų reikalavimų.

Or. de

Pakeitimas 284
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 285
Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Svarbu pateikti visą 9 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją, kad būtų užtikrinta, jog 
operatorius, kuriam tiekiami maisto produktai, tinkamai su jais elgtųsi (pvz., saugotų), ir po 
to perduotų informaciją vartotojams. Be to, ši nuostata būtina siekiant laikytis atsekamumo 
reikalavimų.
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Pakeitimas 286
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Turi būti stiprinama galutinių vartotojų teisė būti informuotiems. 

Pakeitimas 287
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl įrašyto d punkto operatoriai privalės perduoti maistą gaunančiam operatoriui
informaciją apie tam tikrų sudedamųjų dalių kiekį arba sudedamųjų dalių kategorijas. Dėl 
įrašyto i punkto operatoriai privalės perduoti informaciją apie tam tikrų sudedamųjų dalių 
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arba tam tikros kategorijos sudedamųjų dalių kilmę. Informacija, kurią reikalaujama pateikti 
pagal d ir i punktus, būtina siekiant sudaryti operatoriams, kurie maisto produktus tiekia 
galutiniems vartotojams, sąlygas pateikti galutiniems vartotojams informaciją apie maisto 
produktą, kurią privaloma teikti pagal 9 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 288
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5bis. Pagal 14 straipsnio 6 dalies 
nuostatas, maisto verslo įmonių 
operatoriai užtikrina, kad įmonės, už 
kurias jie atsakingi, neplatintų neteisingai 
arba neįskaitomai paženklintų produktų.

Or. es

Pagrindimas

Turi būti numatyta, kas atsakingas už tai, kad nebūtų parduodami gaminiai, kurių etiketės 
neįskaitomos arba jose yra spausdinimo klaidų, kadangi dėl to vartotojui sunku suprasti 
pateikiamą informaciją arba neįmanoma to padaryti.

Pakeitimas 289
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Turi būti stiprinama galutinių vartotojų teisė būti informuotiems.

Pakeitimas 290
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Grynasis kiekis yra svarbi informacija, kuri turėtų būti nurodoma ant išorinės produkto 
pakuotės, taip pat kaip ir nuorodos dėl specialių maisto produkto saugojimo ir suvartojimo 
sąlygų. 

Pakeitimas 291
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) maisto produkto pavadinimą; (a) maisto produkto pavadinimą ir (arba) 
prekinį pavadinimą; 

Or. it
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Pakeitimas 292
Esther de Lange

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;

Or. en

Pagrindimas

The net weight of the food can change from the moment of the production until the selling and 
the consumption. The food producer can, however, only influence the production and packing 
process and is hence only able to give the correct net weight at the moment of packing. 
It is clear that the food producer is responsible for indicating the net weight but the rule 
should be modified to clarify that the food producer has the duty to give correct indications 
about the net weight only at the moment of packing the food. After packing and selling of the 
food, the food producer is no longer able to guarantee the correct handling of the product in 
order to minimize the changes of the net weight.

Pakeitimas 293
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) visas ypatingas laikymo arba vartojimo 
sąlygas; 

(g) visas ypatingas laikymo arba vartojimo 
sąlygas, įskaitant nuorodas dėl produkto 
laikymo sąlygų atidarius pakuotę;

Or. es

Pagrindimas

Šiuo metu ant daugelio maisto produktų pakuočių nenurodomas tinkamumo vartoti terminas 
atidarius pakuotę, taip pat nepateikiama nuoroda, kad produktą, pvz., reikia laikyti 
atitinkamoje temperatūroje. Vis dėlto, siekiant užtikrinti vartotojų saugumą, šie duomenys 
turėtų būti pateikiami.
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Pakeitimas 294
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) pagaminimo datą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 295
Sergio Berlato, Giancarlo Scotta, Oreste Rossi, Elisabetta Gardini, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Labai svarbu nustatyti reikalavimą nurodyti tikrąjį maisto produkto gamintoją siekiant 
vartotojams pateikti teisingą informaciją ir skatinti maisto pramonės konkurencingumą.  Tai, 
kad anksčiau nebuvo tokio reikalavimo, leido plisti privačių etikečių reiškiniui, ir dėl to kilo 
pavojus įmonių pelningumui bei pačiam žemės ūkio maisto produktų įmonių egzistavimui.
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Pakeitimas 296
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Gamintojo ir pakuotojo pavadinimai – svarbi informacija vartotojams, ypač jei produktas 
parduodamas su paties prekybos centro prekės ženklu.

Pakeitimas 297
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Iš trečiųjų šalių importuotų produktų atveju reikia nurodyti importuotoją.
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Pakeitimas 298
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 299
Françoise Grossetête, Catherine Souille

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) kilmės vietą, jei nepateikus šios 
nuorodos vartotojas būtų iš esmės 
klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto 
kilmės ar provenencijos;
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atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

Or. fr

Pagrindimas

Nereikėtų priimti papildomų nuostatų dėl gaminių kilmės atsižvelgiant į tai, kad dėl to 
padaugėtų papildomų išlaidų ir, atsižvelgiant į žaliavų išteklius, būtų daug sudėtingiau jų 
įsigyti.

Pakeitimas 300
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) kilmės arba provenencijos vietą 
atsižvelgiant į 35 straipsnio 3 ir 4 dalis ir į 
pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas 
taisykles;

Or. de

Pagrindimas

Bet kuriuo atveju turėtų būti nurodoma produkto arba pagrindinės jo sudedamosios dalies 
kilmės vieta.
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Pakeitimas 301
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) būtina nurodyti šių produktų kilmės šalį 
arba vietą:
a) mėsos;
b) paukštienos;
c) pieno produktų;
d) šviežių vaisių ir daržovių;
taip pat mėsos ir paukštienos, kurie yra 
perdirbtų maisto produktų sudedamoji 
dalis.

Jei maisto produkto kilmės šalis ar vieta 
skiriasi nuo jo pagrindinės (-ių) 
sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) šalies ar 
vietos, taip pat nurodoma šios (-ių) 
sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) kilmės 
šalis ar  vieta.
Mėsos ir paukštienos atvejais viena kilmės 
šalis ar 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.
Atsižvelgiant į konkrečias teisės nuostatas 
būtina nurodyti visų kitų produktų kilmės 
šalį arba vietą, jei nepateikus tokių 
duomenų vartotojas būtų iš esmės 
klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto 
kilmės šalies ar vietos, ypač tuo atveju, 
jeigu su maisto produktu teikiama 
informacija arba etiketė leistų daryti 
prielaidą, kad šio maisto produkto kilmės 
šalis ar vieta yra kita; tokiais atvejais 
duomenys nurodomi pagal 35 straipsnio 3 
ir 4 dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį 
nustatytas taisykles;

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojai turi teisę į informaciją, kuri turėtų apimti informaciją apie tai, iš kur kilęs 
vartotojų perkamas maistas. Vartotojai labai suinteresuoti žinoti apie maisto produkto kilmę, 
taigi būtina išplėsti reikalavimas, taikomus privalomajam ženklinimui.

Pakeitimas 302
Glenis Willmott

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) būtina nurodyti šių produktų kilmės šalį 
arba vietą:

– mėsos;
– paukštienos;
– pieno produktų;
– šviežių vaisių ir daržovių;
taip pat mėsos ir paukštienos, kurie yra 
perdirbtų maisto produktų sudedamoji 
dalis.

Jei maisto produkto kilmės šalis ar vieta 
skiriasi nuo jo pagrindinės (-ių) 
sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) šalies ar 
vietos, taip pat nurodoma šios (-ių) 
sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) kilmės 
šalis ar vieta.

Mėsos ir paukštienos atvejais viena kilmės 
šalis ar 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.

Atsižvelgiant į konkrečias teisės nuostatas 
būtina nurodyti visų kitų produktų kilmės 
šalį arba vietą, jei nepateikus tokių 
duomenų vartotojas būtų iš esmės 
klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto 
kilmės šalies ar vietos, ypač tuo atveju, 
jeigu su maisto produktu teikiama 
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informacija arba etiketė leistų daryti 
prielaidą, kad šio maisto produkto kilmės 
šalis ar vieta yra kita; tokiais atvejais 
duomenys nurodomi pagal 35 straipsnio 3 
ir 4 dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį 
nustatytas taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turi teisę į informaciją, kuri turėtų apimti informaciją apie tai, iš kur kilęs 
vartotojų perkamas maistas. Vartotojai labai suinteresuoti žinoti apie maisto produkto kilmę, 
taigi būtina išplėsti reikalavimas, taikomus privalomajam ženklinimui.

Pakeitimas 303
Struan Stevenson

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) visų rūšių neperdirbtos mėsos, žuvies, 
vaisių ir daržovių kilmės šalį arba 
provenencijos vietą, o perdirbtos mėsos, 
žuvies ir pieno produktų atveju – kilmės
šalį ar vietą, kurioje buvo pagaminta 
pagrindinė panaudota žemės ūkio žaliava.
Duomenys nurodomi remiantis 35 straipsnio 
3 ir 4 dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį 
nustatytas taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais ir siekiant nesuklaidinti vartotojų etiketėse turėtų būti nurodyta 
gyvulių, kurie buvo naudoti maisto gamybai, kilmės šalis, nes tai padės vartotojams pagrįstai 
pasirinkti. Panašūs kriterijai turėtų būti taikomi perdirbtai žuviai, pvz., rūkytai lašišai ar 
konservuotiems ikrams, kad vartotojams nereikėtų spėlioti, kokia produkto kilmė. Šiuo 
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pakeitimu į reglamentą taip pat įrašomos galiojančių ES maisto teisės aktų nuostatos dėl 
šviežios žuvies, vaisių ir daržovių. 

Pakeitimas 304
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) neperdirbtų žemės ūkio produktų
kilmės šalį ir perdirbtų maisto produktų 
atveju – perdirbimo metu naudotos 
pagrindinės žemės ūkio žaliavos
provenencijos vietą. Duomenys nurodomi 
remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 
pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas 
taisykles;

Or. it

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, vartotojai turi būti informuojami apie maisto produkto provenenciją. 
Vartotojai turi teisę žinoti, iš kur kilę jų vartojami produktai, kad galėtų savarankiškai 
pasirinkti pagal pateiktą informaciją ir, kadangi perdirbtų produktų atveju įvairūs gamybos 
etapai gali vykti skirtingose vietose, pageidautina užtikrinti šios informacijos atsekamumą.

Pakeitimas 305
Holger Krahmer

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 

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

Or. de

Pagrindimas

Nepritariama galiojančios nuostatos papildymui. Dėl to atsirastų papildomų sunkumų ir 
išlaidų, nes, kaip rodo patirtis, žaliavų kilmės vieta kinta atsižvelgiant į galimybes jų įsigyti. 
Papildomų išlaidų našta tenka vartotojams. Kadangi be jokių išimčių privaloma nurodyti 
kilmę tais atvejais, kai jos nenurodžius būtų klaidinamas vartotojas, ši nuostata nesuteikia 
papildomos naudos vartotojams. Taigi pasiūlymas prieštarauja teisės aktų supaprastinamo 
tikslui.

Pakeitimas 306
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pakeitimas 307
Åsa Westlund

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) neapdorotų žemės ūkio produktų 
kilmės šalį, o kai tai susiję su apdorotais 
produktais – informaciją apie vietovę, kur 
buvo auginama ar veisiama gamybai 
naudota pagrindinė žemės ūkio žaliava.
Duomenys nurodomi remiantis 
35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 
35 straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

Or. sv

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų pagrįstai rinktis, svarbu juos informuoti apie pagrindinės 
apdoroto maisto produkto sudedamosios dalies kilmę.

Pakeitimas 308
Pilar Ayuso

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 

i) duomenys apie kilmės šalį, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės ar provenencijos;



AM\799895LT.doc 71/96 PE431.051v01-00

LT

straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

Or. en

Pagrindimas

Nepritariama dabartinių taisyklių papildymui, nes dėl to atsirastų papildomos painiavos ir 
būtų patiriama papildomų sąnaudų, nes galiausiai nebebus galima nustatyti kilmės esant 
dabartinėms galimybėms. Papildomas sąnaudas turės padengti vartotojai.

Pakeitimas 309
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) kilmės ir provenencijos nuorodą, 
parodančią produkto ir jo vertę lemiančių 
sudedamųjų dalių kilmę;

Or. de

Pagrindimas

Vartotojai vis dažniau reikalauja, kad būtų pateikta patikima informacija apie produkto ir jo 
vertę lemiančių sudedamųjų dalių (ypač mėsos ir mėsos gaminių atveju) kilmę, nes tai svarbu 
renkantis prekę. Reikia atsižvelgti į šį reikalavimą. Priimant reglamentą turi būti pateiktas 
produktų, kalbant apie kuriuos privaloma pateikti šią informaciją, sąrašas.

Pakeitimas 310
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) šalį, kurioje yra perdirbimo vieta, jei 
vienas iš maisto produkto gamybos etapų 
vyko už Bendrijos ribų;  

Or. hu

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įvairiais ekonomines priežastis tam tikri maisto produktų gamybos etapai 
dažnai vykdomi už Bendrijos ribų. Vis dėlto vartotojai būtų klaidinami, jei atsižvelgdami į 
prekės etiketę arba gaminio išorinį pateikimą jie darytų pagrįstą išvadą, kad ne tik prekės 
kilmės vieta, bet ir perdirbimo vieta yra Bendrijos teritorijoje.

Pakeitimas 311
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) mėsos ir produktų, kuriuose yra 
mėsos, atveju – gyvulio gimimo, auginimo 
ir skerdimo vietą pagal 2 straipsnio 3 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Mėsos atveju nėra tinkama kaip kilmės šalį nurodyti tik vieną vietovę, jei gyvulio gimimo, 
auginimo ir skerdimo šalys skiriasi. Tyrimais nustatyta, kad vartotojams labai svarbu žinoti 
gyvulio gimimo, auginimo ir paskerdimo vietą, pvz., jei jie nori, kad gyvulys nebūtų 
transportuojamas.
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Pakeitimas 312
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) mėsos, kuri nėra jautiena ar veršiena, 
etiketėse turi būti nurodyta:
(i) valstybė narė ar trečioji šalis, kurioje 
gimė gyvulys,
(ii) valstybės narės ar trečiosios šalys, 
kuriose gyvulys buvo penimas,
(iii) valstybė narė arba trečioji šalis, 
kurioje gyvulys paskerstas. 
Jei gyvulys gimė, buvo išaugintas ir 
paskerstas: 
(i) toje pačioje valstybėje narėje, gali būti 
nurodoma: „Kilmė: (valstybės narės 
pavadinimas)“;
(ii) toje pačioje trečiojoje šalyje, gali būti 
nurodoma: „Kilmė: (trečiosios šalies 
pavadinimas)“.

Or. de

Pagrindimas

Ypač mėsos atveju vartotojas tikisi gauti patikimos informacijos apie kilmę. Atsižvelgiant į tai, 
siekiama, kad kalbant apie mėsos gaminius būtų žinomi ir atsekami pagrindiniai etapai 
(gyvulio gimimas, auginimas ir skerdimas).

Pakeitimas 313
Oreste Rossi

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) perdirbtų maisto produktų atveju –
pagrindinės sudedamosios dalies kilmės 
šalį;

Or. it
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Pagrindimas

Siekiama, kad vartotojui būtų pateikta kuo aiškesnė ir skaidresnė informacija. Daugelis 
vartotojų skiria daug dėmesio tokiai informacijai.

Pakeitimas 314
George Lyon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) tam tikrų pagrindinių produktų 
kilmės šalį, atsižvelgiant į kiekvieną 
konkretų atvejį ir pasikonsultavus su 
atitinkamų sektorių suinteresuotais 
asmenimis;

Or. en

Pagrindimas

Etiketėje jau privaloma nurodyti tam tikrų produktų (pavyzdžiui, jautienos) kilmės šalį, t. y. 
tam tikrais atvejais nuspręsta, kad tai būtina siekiant užtikrinti atsekamumą ir saugą. Gali 
būti, kad esama ir kitų produktų, kuriems turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai; taigi 
reikia, kad liktų tokia galimybė. Be to, tokiu būdu būtų atsižvelgiama į vartotojų lūkesčius, 
susijusius su tam tikrais maisto pramonės sektoriais. 

Pakeitimas 315
Karin Kadenbach

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, kurioje būtų 
pateikiama informacija apie maisto 
produkto laikymo sąlygas ir tinkamumo 
vartoti terminą atidarius pakuotę, jei be 
šios informacijos būtų neįmanoma 
teisingai vartoti šį maisto produktą.

Or. de
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Pagrindimas

Ypač vėsioje vietoje laikytinų, taigi mikrobiologiniu požiūriu jautrių produktų atveju būtina 
privalomai nurodyti laikymo sąlygas ir informaciją apie tai, kaip elgtis su produktu ir jį 
saugoti atidarius pakuotę.

Pakeitimas 316
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(la). kokia dalimi (išreikšta procentais) 
maisto verslo operatorius, kurio 
pavadinimas nurodytas etiketėje, laiduoja, 
kad maisto produkto tiekėjai nenaudojo:
(1)vaikų darbo, kuris apibrėžtas TDO 
konvencijos Nr.138 2 straipsnyje;
(2)priverstinio darbo, kuris apibrėžtas 
TDO konvencijos Nr.29 2 straipsnyje;
(3)diskriminacijos, kuri apibrėžta TDO 
konvencijos Nr.111 1 straipsnyje;
(4)priemonių teisei laisvai jungtis į 
asociacijas suvaržyti, kaip apibrėžta TDO 
konvencijos Nr.87 2 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Daugeliui vartotojų labai svarbu žinoti, ar gaminant jų įsigytą maisto produktą nesinaudota 
vaikų darbu, priverstiniu darbu, nebuvo diskriminuojama ir ar nebuvo pažeista teisė laisvai 
jungtis į asociacijas. Taigi, gamintojai turi būti įpareigoti nurodyti, kokia dalimi jie gali 
laiduoti, kad tokių dalykų nebūta. Jei jie negali laiduoti, kad tokių dalykų nebūta, nurodoma 
nulinė procentinė dalis.
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Pakeitimas 317
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) neperdirbtų maisto produktų atveju –
kilmės ir provenencijos vietos nuorodą; 

Or. de

Pagrindimas

Vartotojai vis dažniau reikalauja, kad būtų pateikta patikima informacija apie neperdirbtų 
produktų (ypač kalbant apie mėsos ir pieno produktus) kilmę, nes tai svarbu renkantis prekę. 
Reikia atsižvelgti į šį reikalavimą.

Pakeitimas 318
Carl Schlyter, Bas Eickhout

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9a straipsnis
Mikroįmonėms skirtos išlygos
Rankų darbo mikroįmonių pagamintiems 
maisto produktams netaikomas 9 
straipsnio 1 dalies l punkte nustatytas 
reikalavimas. Jiems taip pat gali būti 
netaikomi 9 straipsnio 1 dalies a–k 
punktuose numatyti informacijos 
reikalavimai, jei produktai parduodami 
gamybos vietoje, o pardavėjai gali 
paprašius pateikti informacijos. Priešingu 
atveju, informaciją galima pateikti 
etikečių pavidalu ant lentynų. 

Or. en

Pagrindimas

Išlygos turėtų būti leidžiamos mikroįmonėms, gaminančioms rankų darbo maisto produktus.
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Pakeitimas 319
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Privalomojo ženklinimo elementų pakeitimai nėra „neesminės nuostatos“.

Pakeitimas 320
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nefasuotiems maisto produktams šis reglamentas neturėtų būti taikomas.
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Pakeitimas 321
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

(4) Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos šios nuostatos:

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 322
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 323
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar etiketėje, 
duomenys ant pakuotės ar etiketėje 
spausdinami įskaitomais rašmenimis, 
kurių šrifto dydis, matuojant pagal x 
raidę, yra:

– mažiausiai 1 mm, kai pakuotės arba 
taros didžiausias paviršiaus, ant kurio 
galima spausdinti, arba etiketės plotas yra 
nuo 25 iki 75 cm2;

– mažiausiai 1,4 mm, kai pakuotės arba 
taros didžiausias paviršiaus, ant kurio 
galima spausdinti, arba etiketės plotas yra 
didesnis kaip 75 cm2;

Or. fr
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Pagrindimas

Naudojant minimalų 3 mm dydžio šriftą skatinama didinti pakuočių dydį, o tai prieštarauja 
aplinkos apsaugos tikslams. Jei būtų taikomi griežti įskaitomumo kriterijai, daugumai 
vartotojų pakaktų šiek tiek mažesnio dydžio šrifto.

Pakeitimas 324
Holger Krahmer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

1a. Europos Komisija, 
bendradarbiaudama su atitinkamomis 
suinteresuotosiomis šalimis, parengia 
įskaitomumo gaires.

Or. de

Pagrindimas

Etiketės įskaitomumas priklauso nuo daugelio elementų, pvz., šrifto rūšies ir dydžio, spalvos, 
kontrasto, spausdinimo tankio ir t. t.  Siekiant užtikrinti įskaitomumą nepakanka atsižvelgti į 
kiekvieną iš šių aspektų atskirai. Nustatyti minimalų 3 mm dydžio šriftą nėra praktiška. 
Padidėjus etiketėms, padidės ir pakuotės, taigi bus labiau kenkiama ir aplinkai.
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Pakeitimas 325
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Europos Komisija, konsultuodamasi su 
atitinkamų suinteresuotų šalių atstovais, 
gali pateikti pasiūlymą dėl gairių dėl 
informacijos, teikiamos vartotojui apie 
maisto produktus, įskaitomumo.

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktų etikečių įskaitomumas priklauso nuo daugelio dalykų, ne tik nuo šrifto 
dydžio. Dėl minimalaus 3 mm šrifto dydžio reikalavimo būtų neįmanoma ant kai kurių 
pakuočių, ypač daugiakalbių, sutalpinti visą privalomą informaciją. Neišvengiamai reikėtų 
didinti tam tikras pakuotes, o tai prieštarautų tikslui mažinti pakuočių atliekas. Nepaisant to, 
Komisija turėtų būti skatinama parengti gaires dėl etiketėse pateikiamos informacijos 
įskaitomumo. 

Pakeitimas 326
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
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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.

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 aiškiai įskaitomo 
formato ir spausdinami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas, o rašmenų x aukštis – bent 1,2 
mm.

Užtikrinant informacijos apie maistą 
įskaitomumą taip pat atsižvelgiama į šiuos 
elementus:

i) teksto išdėstymą; 
ii) stilių; 
iii) dydį;
iv) teksto šrifto spalvą;
v) fono spalvą; 
vi) pakuotę ir spaudą; ir
vii) atstumą bei kampą, iš kurio žiūrima.

Komisija parengia taisykles, kuriose 
nurodo, kaip taikyti šiuos elementus 
norint užtikrinti vartotojams skirtos 
informacijos apie maistą įskaitomumą 
pagal 49 straipsnio 3 dalyje minimą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Ant pakuočių pateikiama informacija turi būti vartotojams aiškiai įskaitoma, kad jiems būtų 
suteikiama informacija. Siekiant paaiškinti, koks šrifto dydis turi būti naudojamas, įtraukiama 
x aukščio sąvoka (paprastai šrifto aukščiui nusakyti naudojama mažosios x raidės aukščio 
nuoroda). Informacija pateikiama ant visų pakuočių nepriklausomai nuo jų dydžio turi būti 
vartotojams aiškiai įskaitoma, priešingu atveju ji yra betikslė.
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Pakeitimas 327
Gerben-Jan Gerbrandy, George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje nurodomi taip, kad
būtų aiškiai įskaitomi pasinaudojant 
šriftu, spalva ir kontrastu.

Europos Komisija, konsultuodamasi su 
atitinkamų suinteresuotų šalių atstovais, 
parengia privalomas taisykles dėl 
informacijos, teikiamos vartotojui apie 
maisto produktus, įskaitomumo. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions.
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Pakeitimas 328
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Kiti elementai, į kuriuos būtina atsižvelgti 
norint užtikrinti informacijos apie maistą 
įskaitomumą, yra teksto išdėstymas, 
stilius, dydis ir spalva, fono spalva, 
pakuotė, spauda ir atstumas bei kampas, 
iš kurio žiūrima.
Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos vartotojų organizacijomis ir 
suinteresuotomis šalimis, parengia 
taisykles, kuriuose nurodo, kaip taikyti 
kiekvieną iš šių elementų siekiant 
užtikrinti vartotojams skirtos informacijos 
apie maistą įskaitomumą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Visa ant pakuotės nurodyta informacija turėtų būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 
neklaidinti vartotojų, kad vartotojai galėtų pagrįstai pasirinkti. 
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Pakeitimas 329
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 1,5 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 330
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 

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 aiškiai įskaitomo 
formato ir spausdinami taip, kad tarp 



PE431.051v01-00 86/96 AM\799895LT.doc

LT

rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas, o rašmenų x aukštis – bent 1,2 
mm.

Užtikrinant informacijos apie maistą 
įskaitomumą taip pat atsižvelgiama į šiuos 
elementus:

i) teksto išdėstymą;

ii) stilių; 

iii) dydį; 

iv) teksto šrifto spalvą; 

v) fono spalvą;

vi) pakuotę ir spaudą; ir

vii) atstumą bei kampą, iš kurio žiūrima.

Komisija parengia taisykles, kuriose 
nurodo, kaip taikyti šiuos elementus 
norint užtikrinti vartotojams skirtos 
informacijos apie maistą įskaitomumą 
pagal 49 straipsnio 3 dalyje minimą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Ant pakuočių pateikiama informacija turi būti vartotojams aiškiai įskaitoma, kad jiems būtų 
suteikiama informacija. Siekiant paaiškinti, koks šrifto dydis turi būti naudojamas, įtraukiama 
x aukščio sąvoka (paprastai šrifto aukščiui nusakyti naudojama mažosios x raidės aukščio 
nuoroda). Informacija pateikiama ant visų pakuočių nepriklausomai nuo jų dydžio turi būti 
vartotojams aiškiai įskaitoma, priešingu atveju ji yra betikslė.
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Pakeitimas 331
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
būtų užtikrintas didelis spausdinto teksto 
ir fono kontrastas ir kad jie būtų lengvai 
matomi, aiškiai įskaitomi ir jų nebūtų 
įmanoma ištrinti.

Or. fr

Pakeitimas 332
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 dalyje minimi minimalūs šrifto 
dydžio reikalavimai netaikomi maisto 
produktams, kurie įtraukti į 1999m. kovo 
25 d. Komisijos direktyvą 1999/21/EB dėl 
specialios medicininės paskirties dietinių 
maisto produktų.

Or. en

Pagrindimas

Specialios medicininės paskirties dietiniams maisto produktams (SMPDMP) taikomi 
papildomi išsamūs reikalavimai dėl teksto be tų reikalavimų, kurie numatyti siūlomo 
reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, ir net ant gana didelių pakuočių netilps visas privalomas 
siūlomo minimalaus šrifto dydžio tekstas. SMPDMP etiketės pateikiamos kompetentingoms 
valstybių narių institucijoms pateikiant pranešimą ir įskaitomumas gali būti patikrintas, jei 
gamintojas naudojasi išlyga.
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Pakeitimas 333
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Visa sanitarinė arba su sveikata susijusi informacija (alergenai, tinkamumo vartoti terminas, 
laikymo ir vartojimo sąlygos) turėtų būti pateikta tame pačiame regėjimo lauke. 

Pakeitimas 334
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos vartotojų organizacijomis ir 
suinteresuotomis šalimis, parengia 
taisykles, kuriose nurodo, kaip taikyti 14 
straipsnio 1 dalyje minimus elementus 
siekiant užtikrinti vartotojams skirtos 
informacijos apie maistą įskaitomumą ant 
pakuočių arba taros, kai paviršiaus plotas 
yra labai ribotas.

Or. en

Pagrindimas

Informacija pateikiama ant visų pakuočių nepriklausomai nuo jų dydžio turi būti aiškiai 
įskaitoma, priešingu atveju ji yra betikslė.
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Pakeitimas 335
George Lyon

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.

Or. en

Pakeitimas 336
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
10 cm2, jeigu užtikrinama, kad 
informacija įskaitoma arba pateikiama 
kitokiu formatu ir lengvai prieinama 
vartotojui.

Or. es

Pagrindimas

Pranešėja siūlo panaikinti tiesioginę išlygą. Šiame pakeitime paliekamas Komisijos tekstas, 
tačiau pridedama sąlyga siekiant užtikrinti, kad informacija būtų pateikiama vartotojams.
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Pakeitimas 337
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus, ant kurio galima 
spausdinti, plotas mažesnis nei 25 cm². Jei 
valstybėje narėje yra kelios oficialios 
kalbos, šių kategorijų pakuotėms ir tarai 
gali būti numatytos specialios 
nacionalinės nuostatos.

Or. fr

Pakeitimas 338
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei
25 cm2. Jei valstybėje narėje yra kelios 
oficialios kalbos, gali būti numatytos 
specialios nacionalinės nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 339
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje išvardinti mažiausio šrifto dydžio 
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reikalavimai netaikomi maisto 
produktams, kurie įtraukti į 1999 m. kovo 
25 d. Komisijos direktyvos 1999/21/EB dėl 
specialios medicininės paskirties dietinių 
maisto produktų taikymo sritį.

Or. fr

Pagrindimas

Ces aliments diététiques destinés à des fins médicales spéciales sont soumis à des 
réglementations européennes spécifiques car ils sont destinés à répondre aux besoins 
nutritionnels de patients dont le métabolisme est perturbé et qui ne peuvent assimiler 
correctement les nutriments issus d'une alimentation traditionnelle. La création de 
conditionnements plus importants risquerait de compromettre la sécurité des patients 
(puisque le produit restant conservé pour une utilisation ultérieure présente un risque accru 
de prolifération microbienne) ou de générer du gaspillage (le produit restant étant jeté). 
L’augmentation de la taille des conditionnements et le gaspillage seraient également 
préjudiciables pour l’environnement.

Pakeitimas 340
Françoise Grossetête, Catherine Soullie

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalies 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 dalyje išvardinti mažiausio šrifto dydžio 
reikalavimai netaikomi pradiniams 
mišiniams kūdikiams, tolesnio maitinimo 
mišiniams ir maistui kūdikiams bei 
mažiems vaikams, kurie įtraukti į 2006 m. 
gruodžio 22 d. Komisijos direktyvos 
2006/141/EB dėl pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių ir 
į 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos 
direktyvos 2006/125/EB dėl perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir maisto 
kūdikiams bei mažiems vaikams taikymo 
sritį. 

Or. fr
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Pagrindimas

L’étiquetage des préparations pour nourrissons, préparations de suite et aliments de 
diversification destinés aux nourrissons et enfants en bas-âge doit comporter des mentions 
obligatoires spécifiques. C'est le cas par exemple des petits-pots pour bébés. Une taille 
minimale de caractères obligatoires est impossible sur ces produits particuliers sauf à 
augmenter la taille de l'emballage. Ceci entrainerait des risques pour la santé des 
consommateurs car le produit restant non consommé pourrait être conservé dans des 
conditions d'hygiènes inappropriées ou durant un temps trop important.

Pakeitimas 341
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Privalomoji informacija apie maistą 
žymima savo nuožiūra pasirinktoje, tačiau 
gerai matomoje vietoje, ji turi būti lengvai 
matoma, aiškiai įskaitoma ir prireikus 
neištrinama. Ji jokiu būdu neturi būti 
paslėpta, neryški, arba uždengta kitais 
įrašais arba piešiniais arba pačia maisto 
produkto pakuote, pvz., lipniais užlankais
ar bet kokia kita trukdančia medžiaga. 

Or. sv

Pakeitimas 342
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Dėl privalomų duomenų apie maisto 
produktą nurodymo neturi padidėti 
pakuotės arba taros dydis ar tūris.

Or. hu

Pagrindimas

Reikalavimas pateikti informaciją gali paskatinti rinkos dalyvius keisti pakuočių apimtį, todėl 
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kyla pavojus, kad padidės pakuočių atliekų kiekis, o tai būtų nesuderinama su Europos 
Sąjungos atliekų tvarkymo taisyklėse numatytu prevencijos principu.

Pakeitimas 343
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6a) Nesufasuotų produktų atveju 
privalomoji informacija pateikiama raštu. 
Informacija gali būti pateikta 
pridedamose informacinėse kortelėse, 
informaciniuose lankstinukuose ir pan., 
tačiau jie turi būti išdėlioti pardavimo 
vietoje ir vartotojo bet kada lengvai 
pasiekiami.

Or. de

Pagrindimas

Pagrįstai reikalaujama, kad ir nesufasuotų prekių atveju vartotojui būtų pateikiama 
informacija, susijusi su visais privalomaisiais duomenimis.

Pakeitimas 344
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(6b) 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.

Or. hu
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į Europos Sąjungos atliekų tvarkymo taisykles turėtų būti siekiama užtikrinti, 
kad pakavimo medžiagos būtų perdirbamos arba pakartotinai panaudojamos kuo didesniu 
mastu. Jei etiketės medžiaga neatitiks pakavimo medžiagos, gali būti iš esmės apribotos 
galimybės tinkamai vykdyti atliekų tvarkymą. 

Pakeitimas 345
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) 9 ir 29 straipsniuose įvardyta
informacija apie maistą vartotojo prašymu 
turi būti teikiama prieš baigiant pirkimo 
procesą ir gali būti nurodyta ant 
informacinės medžiagos, kuria 
naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu ar 
kitomis tinkamomis priemonėmis;

Or. de

Pagrindimas

Reguliariai keičiant produkto sudėtį, pvz., mažinant druskos kiekį ar pakeičiant riebalus, 
prekiaujant nuotoliniu būdu praktiškai neįmanoma pateikti naujausios informacijos 
naudojamoje informacinėje medžiagoje. Katalogai ir brošiūros yra ypač mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse labiausiai paplitusi pardavimo nuotoliniu būdu priemonė. Šiuo atveju ne 
tik padaugėja išlaidų, bet ir labiau kenkiama aplinkai, nes ateityje siekiant įvykdyti 
privalomus informacijos pateikimo reikalavimus ir spausdinant katalogus reikės sunaudoti 
keturis kartus daugiau popieriaus.

Pakeitimas 346
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) privalomoji informacija apie maistą 
teikiama prieš baigiant pirkimo procesą ir 

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

pateikiama įskaitomai tokiu būdu, koks 
yra įmanomas naudojant bendravimo per 
atstumą priemones; vartotojas gauna 
privalomąją informaciją, pateikiamą 
patikimu pavidalu, tinkamu laiku po 
sandorio sudarymo ir vėliausiai, 
vadovaujantis šio reglamento 13 
straipsnio 2 dalimi, maisto produkto 
pristatymo metu.

Or. en

Pagrindimas

Siūloma formuluote atspindimas požiūris, kuriuo vadovaujamasi kituose susijusiuose ES 
teisės aktuose dėl vartotojų apsaugos.

Pakeitimas 347
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Išskyrus minimalaus tinkamumo vartoti terminą, kurio negalima nurodyti iš anksto, maisto 
produktai tiekiami nuotolinės prekybos būdu privalo atitikti tokius pačius reikalavimus dėl 
informacijos kaip ir parduotuvėse parduodami maisto produktai.
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Pakeitimas 348
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomoji informacija apie maisto produktus (t. y. 9 straipsnio 1 dalyje minima informacija 
ir papildoma privalomoji informacija tam tikros kategorijos maisto produktams, kurios yra 
minimos III priede) pateikiama dar prieš įvykdant pirkimą. Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, 
kad maisto produktus parduodant nuotolinės prekybos būdu visa privaloma informacija apie 
maisto produktą, įskaitant pagal 9 straipsnio 1 dalies d, f, g, h ir k punktus reikalaujamą 
informaciją, taip pat būtų prieinama ir įvykus prikimo sandoriui.

Pakeitimas 349
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies 
privalomoji informacija apie maistą 
teikiama valstybių narių, kurių rinkoje šis 
maisto produktas parduodamas,
oficialiosiomis kalbomis ir suformuluota 
taip, kad būtų suprantama eiliniam 
vartotojui..

Or. it

Pagrindimas

Naudojant oficialias kalbas patikimiau užtikrinama, kad vartotojai suprastų informaciją.


