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Pakeitimas 350
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės, kurių rinkoje 
parduodamas maisto produktas, gali 
nustatyti, kad jų teritorijoje duomenys būtų 
teikiami viena ar keliomis Sąjungos
oficialiomis kalbomis. Tačiau taikant šį 
reikalavimą negali būti uždrausta teikti 
privalomąją informaciją kitomis 
oficialiosiomis Sąjungos kalbomis, kurios 
lengvai suprantamos vartotojams 
atitinkamose valstybėse narėse.

Or. en

Pagrindimas

Nors privalomoji informacija apie maistą turėtų būti pateikta kalba, kurią supranta 
vartotojai, taikant šias taisykles neturėtų būti kliudoma laisvam prekių judėjimui. Kalbos 
taisyklės turėtų būti pakankamai lanksčios, kad vartotojai galėtų gauti informaciją kalba, 
kurią jie nesunkiai supranta. ETT teisminėje praktikoje pritariama tokiam lankstumui.

Pakeitimas 351
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 352
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 353
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2,
įpakavimo ar etiketėse privaloma nurodyti
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f 

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

punktuose ir 29 straipsnio 1 dalies a 
punkte nurodytus duomenis. Tačiau visų 
duomenų pateikimas internetu 
vadovaujantis 9 straipsnio 1 dalimi yra 
privalomas, o informacija turi būti 
prieinama įsigijimo vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja iš dalies keičia 106 pakeitimą. Tas faktas, kad produktas yra nedidelis, nėra 
pakankama priežastis nereikalauti privalomosios informacijos pagal 9 straipsnį. Ši 
informacija turi būti prieinama internete.

Pakeitimas 354
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Norint, kad pakuotė būtų įskaitomesnė, reikia išimties taikymo kriterijumi laikyti mažesnį nei 
100 cm2 plotą, o ne mažesnį nei 10 cm2. Pavyzdžiui šokolado batonėlio pakuotė turi 70 cm2 
dydžio spausdintiną plotą. 
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Pakeitimas 355
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant 14 straipsnio 4 dalies 
nuostatų, ant pakuočių ar taros, arba 
etiketėse, kurių didžiausias paviršiaus 
plotas mažesnis nei 25 cm2, privaloma
pateikti tik 9 straipsnio 1 dalies a, b, c, e ir 
f punktuose nurodytus duomenis. Siekiant 
spręsti galimas įskaitomumo problemas, 9 
straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
duomenys taip pat teikiami kitais būdais 
arba vartotojui pareikalavus.

Or. fr

Pagrindimas

Sudedamųjų dalių sąrašas turi būti visada pateikiamas neatsižvelgiant į pakuotės dydį. 
Tačiau, kadangi taikant 14 straipsnio 4 dalį neužtikrinama, kad visi vartotojai galės įskaityti 
informaciją, ji turėtų būti pateikiama ir kitais būdais.

Pakeitimas 356
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė neteikti tam tikrų privalomų 
duomenų

Galimybė neteikti tam tikrų privalomų 
duomenų



AM\800408LT.doc 7/114 PE431.137v01-00

LT

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Išimtys taikomos pakuotėms, kurių plotas neviršija 80 cm2.  Tačiau visada turi būti nurodoma 
energetinė vertė.

Pakeitimas 357
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ant pakuočių ar taros, arba etiketėse, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas 
mažesnis nei 25 cm2, nereikalaujama 
nurodyti 9 straipsnio 1 dalies l punkte 
minimo mitybinio teiginio. Tačiau 
privaloma visus duomenis pateikti 
internete, taip pat informacija turi būti 
prieinama įsigijimo vietoje.

Or. en

Pagrindimas

Susijęs su IV priedo pakeitimu. Pirmasis sakinys paimtas iš IV priedo siekiant įtraukti 
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reikalavimą dėl privalomos informacijos teikimo internete.

Pakeitimas 358
Carl Schlyter Greens/EFA frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL 
frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Viešojo maitinimo įstaigų prekių, minimų 
9 straipsnio 2 dalies d punkte, atveju 
nereikalaujama teikti 9 ir 29 straipsniuose 
minimos informacijos. Tačiau vartotojui 
pareikalavus jam pateikiama 9 straipsnio 
1 dalies a, b, c ir i punktuose nurodyta 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėja iš dalies keičia atitinkamą pakeitimą. Viešojo maitinimo įstaigoms neturėtų būti 
taikomi bendieji informacijos reikalavimai. Tačiau vartotojui pareikalavus jos turėtų pateikti 
šią informaciją apie produktą: pavadinimą, sudedamąsias dalis, alergenus ir kilmės šalį.

Pakeitimas 359
Renate Sommer

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de
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Pagrindimas

Auch in Betrieben des Lebensmitteleinzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe, werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von den verpflichtenden Angaben auszunehmen. Informationen über 
allergene Stoffe sind zwar verpflichtend, können aber gemäß Artikel 22 Absatz 1 Buchstabe b 
a (neu) angegeben werden.

Pakeitimas 360
Carl Schlyter Greens/EFA frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL 
frakcijos vardu

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Standartizuotą maistą teikiantys restoranų 
tinklai ant pakuotės pateikia 9 straipsnio 
1 dalies a, b, c, i ir l punktuose nurodytą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Standartizuotą maistą teikiančios viešojo maitinimo įstaigos, kaip antai greitojo maisto 
restoranai, ant pakuotės pateikia šią informaciją: pavadinimą, sudedamąsias dalis, 
alergenus, maisto kilmės šalį ir mitybinį teiginį.

Pakeitimas 361
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei maisto produktas pagamintas iš 
gyvulių, kurie buvo šeriami genetiškai 
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modifikuotais pašarais, pagal Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1829/2003 
nuostatas, žodžiai „pagaminta iš gyvulių, 
kurie buvo šeriami genetiškai 
modifikuotais pašarais“ įrašomi į pagal 
19 straipsnio nuostatas nustatytą 
sudedamųjų dalių sąrašą iš karto po 
atitinkamos (-ų) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) pavadinimo. Jeigu 
sudedamųjų dalių sąrašo nėra, žodžiai 
„pagaminta iš gyvulių, kurie buvo šeriami 
genetiškai modifikuotais pašarais“ aiškiai 
užrašomi ant etiketės.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojams įdomu žinoti, ar maistas buvo pagamintas naudojant genetiškai modifikuotus 
pašarus. Esama aiškaus neatitikimo dėl nuostatų dėl maisto, pagaminto iš gyvulių, kurie buvo 
šeriami genetiškai modifikuotais pašarais, kadangi remiantis Reglamento 1829/2003 16 
konstatuojamąja dalimi, tokie produktai nepriklauso reglamento taikymo sričiai.

Pakeitimas 362
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Maisto produktų, kuriuose yra 
kiaušinių arba kiaušinių sudedamųjų 
dalių, atveju Komisijos Reglamento (EB) 
557/2007 I priede minimi įrašai 
pateikiami sudedamųjų dalių sąraše 
skliausteliuose po kiekvienos atitinkamos 
sudedamosios dalies pavadinimo 
atsižvelgiant į tai, kaip buvo laikomos 
vištos, sudėjusios šiuos kiaušinius. 
Ekologiškai pagamintų kiaušinių atveju, 
atitinkamos sudedamosios dalys gali būti 
ženklinamos remiantis Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 834/2007 23 
straipsnio 4 dalies b punkto nuostatomis.

Or. en
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Pagrindimas

Daug vartotojų norėtų sužinoti, kaip buvo pagaminti kiaušiniai, esantys jų maisto 
produktuose. Todėl sudedamosios dalys patikslinamos pateikiant įrašus: „Laisvai laikomų 
vištų kiaušiniai“, „Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai“ arba „Narvuose laikomų vištų 
kiaušiniai“.

Pakeitimas 363
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) sūrio, sviesto, fermentuoto pieno ir 
grietinėlės, jei į juos nepridėta jokių 
sudedamųjų dalių, išskyrus pieno 
produktus, fermentus arba mikroorganizmų 
kultūras, kurie yra pagrindiniai gamybos 
elementai, arba druskos, kuri reikalinga 
gaminant sūrius, išskyrus šviežius ir 
lydytus sūrius;

(d) sūrio, sviesto, fermentuoto pieno ir 
grietinėlės, jei į juos nepridėta jokių 
sudedamųjų dalių, išskyrus pieno 
produktus, fermentus arba mikroorganizmų 
kultūras, kurie yra pagrindiniai gamybos 
elementai, arba sūriui pagaminti 
reikalingos druskos, išskyrus šviežius ir 
lydytus sūrius;

Or. de

Pagrindimas

Diese Änderung betrifft nur die deutsche Fassung des Kommissionsvorschlags und betrifft die 
Ausnahmeregelung von der Zutatendeklaration für Käse, Butter, fermentierte Milch und 
Sahne. Der bisher in Art. 6 Abs. 2 b) der EG-Kennzeichnungsrichtlinie 2000/13 verwendete 
deutsche Wortlaut sollte beibehalten werden. Die Kommission hat den englischen Wortlaut in 
ihren Kommissionsvorschlag 1:1 übernommen. Sie möchte somit die derzeitige Rechtslage 
nicht ändern. Der neue deutsche Wortlaut könnte dazu führen, dass bei Zugabe von weiteren 
Zutaten nicht nur diese, sondern zusätzlich die Grundzutaten, die ansonsten von der 
Kennzeichnung ausgenommen sind, auch angegeben werden müssten.
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Pakeitimas 364
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) Ši dalis netaikoma vynui ir vyno
produktams, kaip apibrėžta Tarybos
reglamento (EB) Nr. 479/2008 1 
straipsnio 1 dalyje ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1601/1991 2 straipsnio 1 dalyje, 
panašiems produktams, pagamintiems iš 
kitų nei vynuogės vaisių, sidrui, kriaušių 
sidrui, alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje, ir kitiems 
alkoholiniams gėrimams. [Vėliausiai 
praėjus penkeriems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, jei būtina,
priimamos laikantis šios tvarkos:

i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo, – pagal to reglamento 113 
straipsnio 1 dalyje nustatytą tvarką;

ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 
2 straipsnio 1 dalyje, – pagal to 
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reglamento 13 straipsnyje nustatytą 
tvarką;

iii) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 – pagal to 
reglamento 25 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;

iv) kitiems produktams – laikantis
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

ea) Nepažeidžiant ypatingųjų nuostatų, 
kurios e dalies i), ii) ir iii) punktuose 
išvardytų produktų atveju taikomos pagal 
anksčiau nurodytą tvarką. 

Or. en

Pagrindimas

Jei išimtys daromos vynui, alui ir spiritiniams gėrimams, bet ne kitiems alokoholiniams 
gėrimams, tai reikštų, kad dar nepasiekta sektoriaus darna. Dėl šios priežasties vieniems 
produktams būtų taikomos palankesnės sąlygos, o kitiems – nepalankios. Būtų iškraipoma 
konkurencija ir dėl skirtingų produktų sudėties klaidinami vartotojai.

Pakeitimas 365
Glenis Willmott ir Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia 19 
straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

Or. en

Pagrindimas

Alkoholinių gėrimų atveju taip pat turi būti pateikiamos sudedamosios dalys. 

Pakeitimas 366
Pilar Ayuso y Esther Herranz

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(e) vynui, kaip apibrėžta Tarybos
reglamento (EB) Nr. 479/2008 
1 straipsnio 1 dalyje ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1601/1991 
2 straipsnio 1 dalyje, panašiems 
produktams, pagamintiems iš kitų nei 
vynuogės vaisių, obuolių ir kriaušių 
sidrui, alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta 2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 
1 dalyje, ir kitiems alkoholiniams 
gėrimams. [Praėjus penkeriems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia 19 straipsnio taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
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konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytos sudedamųjų dalių 
ženklinimo taisyklės. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant,
prireikus priimamos laikantis šios tvarkos:
i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje – pagal 
to reglamento 113 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;
ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 1601/1991, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles 2 
straipsnio 1 dalyje – pagal to reglamento 
13 straipsnyje nustatytą tvarką;
iii) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/1989 – pagal 
to reglamento 25 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką;
iv) kitiems produktams – laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, kaip 
nurodyta i), ii) ir iii) punktuose, 
minimiems produktams 1 dalyje 
nurodytos priemonės turi būti taikomos 
nuosekliai ir vienu metu visiems šioje 
dalyje išvardytiems produktams.

Or. es

Pagrindimas

Prieš nustatant reikalavimą alkoholinius gėrimus ženklinti etiketėmis, kuriose būtų nurodytos 
jų sudedamosios dalys ir maistinė vertė, reikia išaiškinti tam tikrus esminius klausimus. 
Reglamentuose Nr. 479/2008, 1601/91 ir110/2008 nurodytos specialios vyno ir spiritinių 
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gėrimų ženklinimo taisyklės. Be to, juose numatyta galimybė nustatyti įgyvendinimo taisykles 
vadovaujantis specialiosiomis komitologijos procedūromis. Siekiant nuoseklumo, ši galimybė 
turėtų būti palikta.

Pakeitimas 367
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Padarius šį pakeitimą bus užtikrinta, kad vartotojai informuojami apie gaminant alų ir 
spiritinius gėrimus naudotas sudedamąsias dalis. Šiems produktams gaminti naudojamos 
sudedamosios dalys labai skiriasi. Pvz., gaminant alų didelė dalis miežių gali būti pakeista 
kukurūzais. 27 konstatuojamoje dalyje nurodoma, kad turėtų būti pateikiama informacija apie 
maišytų alkoholinių gėrimų sudedamąsias dalis, siekiant, kad vartotojams būtų suteikta 
informacija, reikalinga pagrįstai pasirinkti. Tokia informacija turėtų būti teikiama apie alų ir 
spiritinius gėrimus.
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Pakeitimas 368
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) gėrimų, kuriuose alkoholis sudaro 
daugiau nei 1,2 proc. tūrio. Ne vėliau kaip 
...* Komisija parengia 19 straipsnio
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytos 
sudedamųjų dalių ženklinimo taisyklės. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, prireikus priimamos laikantis
šios tvarkos:

(i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje – pagal 
to reglamento 113 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;
ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 1601/1991, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles 2 
straipsnio 1 dalyje – pagal to reglamento 
13 straipsnyje nustatytą tvarką;
iii) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
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apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/1989 – pagal 
to reglamento 25 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką;
iv) kitiems produktams – laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
___________
*OL: Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Tai, kad alkoholiniams gėrimams netaikomi šie pasiūlymai, pagrįsta tuo, kad juose yra 
alkoholio.  Būtų neteisinga šiuos produktus ženklinti vartotojus klaidinančiu arba nederamą 
vartojimą skatinančiu būdu.  Be to, būtų neteisinga, jei dėl šių pasiūlymų būtų skirtingai 
traktuojami konkuruojantys produktai arba būtų iškraipoma jų konkurencija. Nedera šių 
bendrųjų pasiūlymų nuostatų taikyti šiems produktams, ypatingai dėl to, kad pasiūlymams 
įgyvendinti būtina, kad Komisija pateiktų tolesnius pasiūlymus, kurie tinkami alkoholinių 
gėrimų sektoriui.

Pakeitimas 369
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad sudedamųjų dalių pavadinimai turi būti nurodyti taip, kad 
alergiškiems asmenims būtų aišku, ar jos gali sukelti alergiją.
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Pakeitimas 370
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 371
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tai iš anksto nesufasuotas maistas. 
Šiuo atveju valstybės narės turėtų 
užtikrinti, kad 9 straipsnio 1 dalies c 
punkte išvardinti duomenys pateikiami 
vartotojui pareikalavus. Valstybės narės 
gali priimti taisykles, susijusias su minėtų 
duomenų pateikimo būdu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 372
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tai iš anksto nesufasuotas maistas. 
Šiuo atveju valstybės narės gali nuspręsti, 
kad 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
išvardinti duomenys pateikiami vartotojui 
pareikalavus. Valstybės narės gali priimti 
taisykles, susijusias su minėtų duomenų 
pateikimo būdu.

Or. en

Pagrindimas

In the case of non-prepacked foods, it is de facto impossible to provide far-reaching and 
reliable allergy  labelling for all products. Allergens labelling could be misleading for 
consumers because the possibility of allergens cross-contamination cannot be excluded in 
premises where the area available for processing is limited. The requirements would 
particularly place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs. In addition, the extent and conditions of the liability of 
operators serving meals will continue to be addressed by national legislation. From a 
subsidiarity perspective Member States are better placed than the EU Institutions to address 
the issue of non-prepacked food.

Pakeitimas 373
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) tai iš anksto nesufasuotas maistas.
Šiuo atveju pardavimo vietoje arba 
valgiaraštyje turi būti aiškiai matomoje 
vietoje nurodyta, kad:
- informaciją apie alergenus pirkėjai gali 
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gauti žodžiu iš pardavėjo ir (arba) ją 
perskaityti prekybos vietoje pateikiamoje 
informacinėje medžiagoje; 
- negalima atmesti kryžminio užkrėtimo 
galimybės.

Or. de

Pagrindimas

Beveik neįmanoma pateikti visų nesufasuotų prekių produktų išsamių žymėjimų dėl alergijos, 
o mažoms ir vidutinėms įmonėms tai lemtų nepalankias konkurencines sąlygas ir didesnes 
išlaidas. Be to, kryžminio užkrėtimo negalima išvengti patalpose, kuriose apdirbimui 
naudojamų patalpų dydis yra ribotas. Nustačius įpareigojimą įrengti aiškiai matomą 
informacinį skydą įmonėms būtų užtikrinamas teisinis tikrumas.

Pakeitimas 374
Pilar Ayuso ir Esther Herranz

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 2 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Kai būtina, vadovaujantis toliau 
išdėstyta tvarka, gali būti priimtos 
išsamios 1 dalyje minėto nurodymo 
pateikimo taisyklės:

i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje – pagal 
to reglamento 113 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;

ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 
2 straipsnio 1 dalyje, – pagal to 
reglamento 13 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
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produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 – pagal 
tame reglamente nustatytą tvarką;

iv) kitiems alkoholiniams gėrimams –
laikantis 49 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentuose Nr. 479/2008, Nr. 1601/91 ir Nr. 110/2008 nurodyti vyno ir spiritinių gėrimų 
pateikimo ir ženklinimo būdai.  Juose taip pat numatyta galimybė nustatyti įgyvendinimo 
taisykles vadovaujantis specialiąja komitologijos procedūra. Siekiant nuoseklumo, šios 
nuostatos turi būti paliktos.

Pakeitimas 375
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal IX 
priedą.

2. Minimalus tinkamumo vartoti terminas 
turi būti lengvai randamas ir negali būti 
paslėptas. Jis nurodomas taip:

a) prieš datą rašomi šie žodžiai:
- „Geriausias iki…“, kai datoje nurodoma 
diena,
- „Geriausias iki… (data) pabaigos“ –
kitais atvejais.
b) Šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
-data arba
- nuoroda į tai, kurioje ženklinimo etiketės 
vietoje ji yra.
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Jei reikia, nurodžius šiuos duomenis 
pateikiamos laikymo sąlygos, kurių būtina 
laikytis norint produktą išlaikyti 
nesugedusį nustatytą laiką.
c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai.
Tačiau jei tai maisto produktai, kurie:
- negali išsilaikyti nesugedę ilgiau kaip 
tris mėnesius, pakanka nurodyti dieną ir 
mėnesį,
- gali išsilaikyti nesugedę ilgiau kaip tris, 
bet ne ilgiau kaip 18 mėnesių, pakanka 
nurodyti mėnesį ir metus,
- gali išsilaikyti nesugedę ilgiau kaip 18 
mėnesių, pakanka nurodyti metus.
d) minimalus tinkamumo vartoti terminas 
nurodomas ant kiekvienos fasuoto 
produkto porcijos pakuotės. 
e) Laikantis Bendrijos nuostatų, pagal 
kurias nustatomi kiti datos nurodymo 
būdai, nereikalaujama nurodyti šių 
produktų minimalaus tinkamumo vartoti 
termino:
- neluptų, nesmulkintų arba panašiai 
neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, 
įskaitant bulves; ši leidžianti nukrypti 
nuostata netaikoma daigintoms sėkloms ir
kitiems panašiems produktams, pvz., 
ankštinių augalų daigams,
- vynų, likerinių, putojančių, 
aromatizuotų vynų ir panašių produktų iš 
kitų nei vynuogės vaisių bei gėrimų, kurių 
klasifikaciniai KN kodai yra 22060091, 
22060093 ir 22060099 ir kurie pagaminti 
iš vynuogių arba vynuogių misos,
- alkoholinių gėrimų, kurių alkoholio 
koncentracija 10 proc. tūrio arba didesnė,
- nealkoholinių gėrimų, vaisių sulčių, 
vaisių nektarų ir alkoholinių gėrimų, 
kurių alkoholio koncentracija 1,2 proc. 
tūrio arba didesnė, supilstytų į daugiau 
kaip penkių litrų talpos tarą ir skirtų 
viešojo maitinimo įstaigoms,
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- kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
paprastai suvartojami per 24 valandas 
nuo pagaminimo,
- acto,
- valgomosios druskos,
- kieto cukraus,
konditerijos gaminių, susidedančių beveik 
vien iš aromatizuoto ir (arba) dažyto 
cukraus,
- kramtomosios gumos ir panašių 
kramtomųjų produktų,
atskirų valgomųjų ledų porcijų.

Or. de

Pagrindimas

Dėl aiškumo IX priedas turėtų būti įtrauktas į teisinio dokumento tekstą. Nereikia nurodyti 
„Suvartoti iki“ datos, jei nurodomas minimalus tinkamumo vartoti terminas. Jei būtų 
reikalaujama nurodyti pagaminimo datą, atsirastų papildomų išlaidų ir padidėtų sąnaudos. 
Pavyzdžiui, šaldytų produktų kokybė priklauso ne tik nuo to, kada jie buvo pagaminti, bet 
daug daugiau nuo to, kaip jie buvo laikomi. Šiuo metu jau visiškai uždrausta prekiauti 
produktais, kurie netinkami parduoti.

Pakeitimas 376
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal IX 
priedą.

2. Tinkama data turi būti lengvai randama 
ir negali būti paslėpta. Ji nurodoma taip:
A. MINIMALUS TINKAMUMO 
VARTOTI TERMINAS
a) prieš datą rašomi šie žodžiai:
– „Geriausias iki…“, kai datoje 
nurodoma diena,
– „Geriausias iki… (data) pabaigos“ –
kitais atvejais;
b) šalia a punkte nurodytų žodžių rašoma:
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– data arba
– nuoroda į tai, kurioje etiketės vietoje ji 
yra.
Jei reikia, nurodžius šiuos duomenis 
pateikiamos laikymo sąlygos, kurių būtina 
laikytis norint produktą išlaikyti 
nesugedusį nustatytą laiką.
c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir metai.
Tačiau jei tai maisto produktai, kurie:
– negali išsilaikyti nesugedę ilgiau kaip 
tris mėnesius, pakanka nurodyti dieną ir 
mėnesį,
– gali išsilaikyti nesugedę ilgiau kaip tris, 
bet ne ilgiau kaip 18 mėnesių, pakanka 
nurodyti mėnesį ir metus,
– gali išsilaikyti nesugedę ilgiau kaip 18 
mėnesių, pakanka nurodyti metus.
d) minimalus tinkamumo vartoti terminas 
nurodomas ant kiekvienos fasuoto 
produkto porcijos pakuotės. 
e) Laikantis Bendrijos nuostatų, pagal 
kurias nustatomi kiti datos nurodymo 
būdai, nereikalaujama nurodyti šių 
produktų minimalaus tinkamumo vartoti 
termino:
– neluptų, nesmulkintų arba panašiai 
neapdorotų šviežių vaisių ir daržovių, 
įskaitant bulves; ši leidžianti nukrypti 
nuostata netaikoma daigintoms sėkloms ir 
kitiems panašiems produktams, pvz., 
ankštinių augalų daigams,
– vynų, likerinių, putojančių, 
aromatizuotų vynų ir panašių produktų iš 
kitų nei vynuogės vaisių bei gėrimų, kurių 
klasifikaciniai KN kodai yra 22060091, 
22060093 ir 22060099 ir kurie pagaminti 
iš vynuogių arba vynuogių misos,
– alkoholinių gėrimų, kurių alkoholio 
koncentracija 10 proc. tūrio arba didesnė,
– nealkoholinių gėrimų, vaisių sulčių, 
vaisių nektarų ir alkoholinių gėrimų, 
kurių alkoholio koncentracija 1,2 proc. 
tūrio arba didesnė, supilstytų į daugiau 
kaip penkių litrų talpos tarą ir skirtų 
viešojo maitinimo įstaigoms,
– kepinių arba miltinių konditerijos 
gaminių, kurie, atsižvelgiant į jų sudėtį, 
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paprastai suvartojami per 24 valandas 
nuo pagaminimo,
– acto,
– valgomosios druskos,
– kieto cukraus,
– konditerijos gaminių, susidedančių 
beveik vien iš aromatizuoto ir (arba) 
dažyto cukraus,

– kramtomosios gumos ir panašių 
kramtomųjų produktų,
B. GALUTINIS SUVARTOJIMO 
TERMINAS:
a) prieš terminą įrašomi žodžiai „Tinka 
vartoti iki...“;
b) Po a punkte nurodytų žodžių rašoma:
– data arba
– nuoroda į tai, kurioje etiketės vietoje ji 
yra.
Po šios informacijos nurodomos laikymo 
sąlygos, kurių būtina laikytis.
c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.
d) Išsamios produktų tinkamumo vartoti 
termino nurodymo taisyklės pagal šios 
dalies A skirsnio c punktą gali būti 
priimtos laikantis 49 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros.
C. PAGAMINIMO DATA:
a) prieš datą įrašomas žodis „Pagaminta“;
b) Po a punkte nurodyto žodžio rašoma:
– data arba
– nuoroda į tai, kurioje etiketės vietoje ji 
yra.
c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

Or. nl

Pagrindimas

Siekiant aiškumo, IX priedas įtraukiamas į tekstą ir papildomas pagaminimo datos sąvoka, 
analogiška 2 straipsnio 2 dalies a ir b punktams (naujiems). Išbraukiama nuostata dėl leidimo 
nenurodyti atskirų valgomųjų ledų porcijų minimalaus tinkamumo vartoti termino.

Atskiras porcijas galima atskirti nuo pakuotės ar prekių partijos, su kuria jos buvo parduotos. 
Svarbu ir būtina, kad ant kiekvienos atskiros porcijos būtų pažymėtas minimalus tinkamumo 
vartoti terminas. The words 'best before…' are interpreted in accordance with national 
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legislation.

Pakeitimas 377
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Maisto produkto vartojimo instrukcijos 
pateikiamos taip, kad maisto produktą būtų 
galima tinkamai vartoti. Jei reikia, turėtų 
būti pateikiamos šaldymo ir laikymo 
sąlygos. 

Or. de

Pagrindimas

Kühl- und Lagerbedingungen können Auswirkungen auf die Haltbarkeit eines Lebensmittels 
haben und sollten deshalb angegeben werden. Die Angabe eines Verzehrzeitraums muss eine 
fakultative Angabe, begrenzt auf wenige Produkte, bleiben. Ein Zugewinn an Sicherheit für 
den Verbraucher ist nicht zu erkennen. Eine obligatorische Angabe hat einen rechtlich 
bindenden Charakter. Der Lebensmittelunternehmer kann in der Praxis nicht kontrollieren, 
ob der Verbraucher das Lebensmittel nach dem Kauf tatsächlich ordnungsgemäß gelagert 
hat. Trotzdem müsste er das Produkt ersetzten, wenn es innerhalb des angegebenen Zeitraum 
verdorben wäre. Konsequenter Weise wird der Lebensmittelunternehmer den Verzehrzeitraum 
deutlich verkürzen, um solchen Anschuldigungen aus dem Weg zugehen oder er nimmt das 
Produkt gleich aus dem Markt. Es ist auch zweifelhaft, ob die Verbraucher, insbesondere in 
Mehrpersonenhaushalten, den Überblick darüber behalten, wann die einzelnen Verpackungen 
geöffnet wurden.

Pakeitimas 378
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Privalomame mitybiniame teiginyje
(toliau – privalomas mitybinis teiginys) 
nurodoma ši informacija:
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Or. en

Pakeitimas 379
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Privalomojo mitybinio teiginio 
pagrindiniame regėjimo lauke (toliau –
informacija apie maistinę vertę pakuotės 
priekinėje dalyje) nurodoma:

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

b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų ir 
druskos kiekiai maisto produkte.

Privalomoji informacija apie maistinę 
vertę
pakuotės užpakalinėje dalyje (toliau –
maistinės vertės nuoroda pakuotės 
užpakalinėje dalyje) apima maistinių 
medžiagų, išvardytų 1 papunktyje, kiekius, 
o taip pat šių medžiagų kiekius:
i) baltymų;
ii) angliavandenių
iii) skaidulinių medžiagų;
iv) nesočiųjų trans-konfigūracijos riebalų 
rūgščių.

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 380
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Vartotojams turi būti užtikrintas informacijos apie skaidulines medžiagas ir baltymų turinį 
teikimas.

Pakeitimas 381
Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Baltymų ir nesočiųjų trans-konfigūracijos riebalų rūgščių kiekis yra svarbi informacija
vartotojams, todėl ją nurodyti turi būti privaloma. Taip pat svarbu diferencijuoti dirbtines ir 
natūraliąsias nesočiąsias trans-konfigūracijos riebalų rūgštis, nes gamintojai gali keisti 
dirbtinių nesočiųjų trans-konfigūracijos riebalų rūgščių kiekį.

Pakeitimas 382
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

b) baltymų, angliavandenių ir riebalų
kiekiai.

Or. de

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu užtikrinama, kad būtų privaloma nurodyti maistines medžiagas, kurios 
anksčiau buvo nurodomos maistinės vertės ženklinime. Visos mitybos rekomendacijos 
grindžiamos makromaistinėmis medžiagomis.  Vartotojai yra pripratę prie tokios pateikimo 
išraiškos ir ją „išmokę“. 
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Pakeitimas 383
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a, b ir b a punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) riebalų, angliavandenių (cukrų) ir 
druskos kiekiai.
ba) sočiųjų riebalų rūgščių, trans-riebalų, 
cukraus, skaidulinių medžiagų ir baltymų 
kiekis.

Or. fr

Pakeitimas 384
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Privalomame mitybiniame teiginyje
pagrindiniame regėjimo lauke (toliau –
mitybinis teiginys pakuotės priekinėje 
dalyje) nurodomi šių medžiagų kiekiai:

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

a) i. riebalų; 
b) ii. sočiųjų riebalų rūgščių; 
c) iiii. cukrų; 
iv. druskos; ir energinė vertė;
 Privalomoji maistingumo informacija 
pakuotės užpakalinėje dalyje (toliau –
mitybinis teiginys pakuotės užpakalinėje 
dalyje) apima maistinių medžiagų, 
išvardytų 1 dalies a punkte, kiekius, be šių 
medžiagų kiekių:
d) i. baltymų;
e) ii. angliavandenių;
f) iii. skaidulinių medžiagų; ir
g) iv. trans-riebalų.

Or. en
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Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad pagrindinis regėjimo laukas – tai pakuotės priekinė dalis. 
Taip pat turėtų būti užtikrinta, kad privalomąjį mitybinį teiginį sudarytų dvi dalys: ribota 
supaprastinta informacija pakuotės priekinėje dalyje apie keturias maistines medžiagas ir 
energinę vertę, taip pat  išsamesnė nuoroda pakuotės užpakalinėje dalyje apie aštuonias 
maistines medžiagas ir energinę vertę.

Pakeitimas 385
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. hu

Pagrindimas

Daugeliui vartotojų, sergančių inkstų nepakankamumu, privaloma nuoroda apie baltymų 
kiekį taip pat yra svarbi.

Pakeitimas 386
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama atspindėti įprastą maisto pramonės praktiką pakuotės užpakalinėje 
dalyje maistinės informacijos lentelėje nurodyti aštuonias pagrindines maisto medžiagas.
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Pakeitimas 387
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Baltymai yra gyvybiškai svarbi maistinė medžiaga. Siekiant, kad vartotojai galėtų matyti visas 
maistines medžiagas, kurios yra energijos šaltinis, baltymų kiekis turėtų būti įtrauktas į 
privalomąjį mitybinį teiginį. 

Pakeitimas 388
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Trans-riebalų ir baltymų įtraukimas į privalomąjį mitybinį teiginį turi būti privalomas, o ne 
laisvai pasirenkamas.
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Pakeitimas 389
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šios maistinės medžiagos yra svarbiausi duomenys ir vartotojai juos supranta. Visų pirma 
reikia palikti terminą „druska“, nes dauguma vartotojų nesuprastų „natrio“. 

Pakeitimas 390
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų matyti visą maisto produkto maistinę sudėtį, natūralių cukrų ir 
cukraus priedų kiekis turėtų būti įtrauktas į privalomąjį mitybinį teiginį.
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Pakeitimas 391
Glenis Willmott, Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Tuo atveju, jei gėrimų alkoholio 
koncentracija pagal tūrį didesnė nei 
1,2 %, privalomajį mitybinį teiginį sudaro 
tik informacija apie energinę vertę.

Or. en

Pagrindimas

Alkoholinių gėrimų etiketėje turėtų būti nurodoma energinė vertė.

Pakeitimas 392
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. sv

Pagrindimas

Taip pas svarbu vartotojus informuoti, kokių ingredientų yra alkoholiniuose gėrimuose. Tai 
ypač svarbu diabetu sergantiems vartotojams.

Pakeitimas 393
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 

Alkoholinių gėrimų privalomajame 
mitybiniame teiginyje taip pat turi būti 
turi pateikiama energinė vertė ir 
angliavandenių kiekis.
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penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
šių produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. sv

Pakeitimas 394
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 395
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši dalis netaikoma gėrimams, kuriuose 
alkoholis sudaro daugiau nei 1,2 % tūrio. 
Ne vėliau kaip [praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šis reglamentas netaikomas visiems gėrimams, kuriuose alkoholis sudaro daugiau nei 1,2 % 
tūrio, taip pat ir alkoholiniams kokteiliams.
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Pakeitimas 396
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Jeigu reikalavimai netaikomi vynui, alui ir spiritiniams gėrimams, bet taikomi kitiems 
alkoholiniams gėrimams, pramonės veikimo nebus įmanoma suderinti. Dėl šios priežasties 
vieniems produktams būtų taikomos palankesnės sąlygos, o kitiems – nepalankios. Taip būtų 
iškraipyta konkurencija, ir vartotojai būtų klaidinami informuojant apie atitinkamas skirtingų 
produktų sudėtį.
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Pakeitimas 397
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši dalis netaikoma gėrimams, kuriuose 
alkoholis sudaro daugiau nei 1,2 proc.
tūrio. ...* Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytos šių 
produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant,
prireikus priimamos laikantis šios tvarkos:

(i) produktams, nurodytiem 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo ... straipsnyje, – pagal to 
reglamento 113 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;
(ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 
2 straipsnio 1 dalyje, – pagal to 
reglamento 13 straipsnyje nustatytą 
tvarką;
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(iii) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, – pagal to 
reglamento 25 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką;
(iv) kitiems produktams – laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Tai, kad alkoholiniams gėrimams netaikomi šie pasiūlymai, pagrįsta tuo, kad juose yra 
alkoholio.  Būtų neteisinga šiuos produktus ženklinti vartotojus klaidinančiu arba šių 
produktų nederamą vartojimą skatinančiu būdu.  Be to, būtų neteisinga, jei dėl šių pasiūlymų 
būtų skirtingai traktuojami konkuruojantys produktai arba būtų iškraipoma jų konkurencija. 
Produktų, kuriems taikoma ši išimtis, bendra savybė – juose yra alkoholio.  Nedera bendrųjų 
šių pasiūlymų nuostatų taikyti šiems produktams, ypatingai dėl to, kad pasiūlymams 
įgyvendinti būtina, kad Komisija pateiktų tolesnius pasiūlymus, kurie tinkami alkoholinių 
gėrimų sektoriui.

Pakeitimas 398
Pilar Ayuso, Esther Herranz García

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999;
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje. [Praėjus penkeriems 

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 1 
straipsnio 1 dalyje ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1601/1991 2 straipsnio 1 dalyje, 
panašiems produktams, pagamintiems iš 
kitų nei vynuogės vaisių, obuolių ir 
kriaušių sidrui, alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta 2008 m. sausio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl 
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metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje, ir kitiems 
alkoholiniams gėrimams. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas šių 
produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant,
prireikus priimamos laikantis šios tvarkos:
(i) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Reglamento (EB) Nr. 
479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo 1 straipsnio 2 dalyje, –
pagal to reglamento 113 straipsnio 1 
dalyje nustatytą tvarką;
(ii) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 1601/1991, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles 2 
straipsnio 1 dalyje, – pagal to reglamento 
13 straipsnyje nustatytą tvarką;
(iii) produktams, nurodytiems Reglamente 
(EB) Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/1989, – pagal 
to reglamento 25 straipsnio 2 dalyje 
nustatytą tvarką;
(iv) kitiems produktams – laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu.
2. Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, 
kurios yra i, ii ir iii punktuose minimiems 
produktams taikoma speciali tvarka, 1 
dalyje nurodytos priemonės turi būti 
taikomos nuosekliai ir vienu metu visiems 
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šioje dalyje išvardytiems produktams.

Or. es

Pagrindimas

Prieš nustatant reikalavimą alkoholinius gėrimus ženklinti etiketėmis, kuriose būtų nurodytos 
jų sudedamosios dalys ir maistinė vertė, reikia išaiškinti tam tikrus esminius klausimus. 
Reglamentuose Nr. 110/2008, 1601/91 ir110/2008 nurodytos specialios vyno ir spiritinių 
gėrimų ženklinimo taisyklės. Be to, juose numatyta galimybė nustatyti įgyvendinimo taisykles 
vadovaujantis specialiosiomis komitologijos procedūromis. Siekiant nuoseklumo, ši galimybė 
turėtų būti palikta.

Pakeitimas 399
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši dalis netaikoma vynui ir vyno 
produktams, kaip apibrėžta Tarybos
reglamento (EB) Nr. 479/2008 1 
straipsnio 1 dalyje ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1601/1991 2 straipsnio 1 dalyje, 
panašiems produktams, pagamintiems iš 
kitų nei vynuogės vaisių, obuolių ir 
kriaušių sidrui, alui, spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos 
Reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje, ir kitiems 
alkoholiniams gėrimams. Ne vėliau, kaip
[praėjus penkeriems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
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dalies keisti jį papildant, prireikus
priimamos laikantis šios tvarkos:

(a) produktams, nurodytiems 2008 m. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo, atveju, – pagal to 
reglamento 113 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;

(b) produktams, nurodytiems 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1601/91, nustatančio bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles, 
2 straipsnio 1 dalyje, – pagal to 
reglamento 13 straipsnyje nustatytą 
tvarką;

(c) produktams, nurodytiems Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančiame Tarybos 
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89, – pagal to 
reglamento 25 straipsnio 1 dalyje 
nustatytą tvarką;

(d) kitiems produktams – laikantis
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Nepažeidžiant ypatingųjų nuostatų, t. y. 2 
pastraipos a, b ir c punktuose išvardytiems 
produktams taikomos tvarkos.

Or. en

Pagrindimas

Vynui, alui ir spiritiniams gėrimams išimtis taikant, o kitiems alokoholiniams gėrimams jų 
netaikant, šiame sektoriuje nebūtų darnos. Dėl šios priežasties vieniems produktams būtų 
taikomos palankesnės sąlygos, o kitiems – nepalankios, būtų iškraipoma konkurencija ir būtų 
klaidinami vartotojai dėl skirtingų produktų sudėties.
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Pakeitimas 400
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei maisto produkto sudėtyje yra 
trans-riebalų, tai visada nurodoma ant 
pakuotės. Jei maistas nefasuojamas, ši 
informacija galutiniam vartotojui turi būti 
suteikiama kitokiu būdu.

Or. sv

Pakeitimas 401
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

(įskaitant omega 9 junginius);
(c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; (c) polinesočiųjų riebalų rūgščių (įskaitant 

omega 3 ir omega 6 junginius)
(ca) cholesterolio (LDL ir(arba) HDL);

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

(h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.
(ha) kitų medžiagų, nurodytų XIII priedo 
A dalyje.

Or. ro
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Pagrindimas

Maistinių medžiagų sąrašas turi būti išsamesnis, nes kai kurių rūšių riebalai (pvz. omega 3) 
teikia naudą sveikatai, kurios vartotojai siekia.

Pakeitimas 402
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) trans-riebalų;
(b) mononesočiųjų riebalų rūgščių; (b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;
(c) polinesočiųjų riebalų rūgščių; (c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;
(d) poliolių; (d) poliolių;
(e) krakmolo; (e) krakmolo;
(f) skaidulinių medžiagų;
(g) baltymų;
(h) XI priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
mineralinių medžiagų ar vitaminų, kurių 
kiekiai dideli kaip apibrėžta XI priedo A 
dalies 2 punktą.

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 403
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Mitybiniame teiginyje papildomai gali 
būti nurodyti vienos arba kelių iš šių 
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kiekiai: medžiagų kiekiai:
(a) trans-riebalų; (a) trans-riebalų;

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

(d) poliolių; (d) poliolių;

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

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

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

(ha) kitų medžiagų, apibrėžtų XIII 
priedo A dalyje, ir šių maistinių medžiagų 
sudedamųjų dalių;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad chlolesterolis gali būti įtrauktas į papildomą maistingumą 
ženklinimą.

Pakeitimas 404
Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) trans-riebalų;

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

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

(d) poliolių; (d) poliolių;
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(e) krakmolo; (e) krakmolo;

(f) skaidulinių medžiagų; (f) skaidulinių medžiagų;

(g) baltymų;

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

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

Or. en

Pagrindimas

Baltymų ir trans-riebalų kiekis yra svarbi informacija vartotojams, todėl ją nurodyti turi būti 
privaloma. Taip pat svarbu diferencijuoti dirbtinius ir natūraliuosius „trans-riebalus“, nes 
gamintojai gali keisti dirbtinių „trans-riebalų“ kiekį.

Pakeitimas 405
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) trans-riebalų;

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

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

d) poliolių; d) poliolių;

e) krakmolo; e) krakmolo;

ea) cholesterolio;

f) skaidulinių medžiagų;

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

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Vartotojui gali būti naudinga, jei cholesterolis bus nurodomas atskirai nuo riebalų, kurių 
sudėtyje jo yra. Išbraukti elementai įrašyti į 29 straipsnio 1 dalį. 

Pakeitimas 406
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) trans-riebalų;

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

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

d) poliolių; d) poliolių;

e) krakmolo; e) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų;

g) baltymų;

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

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

Pagrindimas

Trans-riebalai, skaidulinės medžiagos ir baltymai įtraukiami į privalomąjį mitybinį teiginį ir 
todėl išbraukiami iš šio sąrašo.

Pakeitimas 407
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Mitybiniame teiginyje gali būti nurodyti
papildomi vienos arba kelių iš šių 
medžiagų arba medžiagų kategorijų 
duomenys:

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

b) mononesočiųjų riebalų rūgščių;
c) polinesočiųjų riebalų rūgščių;
d) poliolių;
e) krakmolo;

f) skaidulinių medžiagų; f)   skaidulinių medžiagų;
fa)  įvairių cukrų;
fb)  druskos;
fc)  cholesterolio;

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

h) didelių XI priedo A dalies 1 punkte 
išvardytų mineralinių medžiagų ar 
vitaminų kiekių, atsižvelgiant į XI priedo 
A dalies 2 punkte nurodytas vertes;
ha) kitų medžiagų, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 1925/2006.

Or. de

Pagrindimas

Vokiškoje versijoje sąvoką „transisomere Fettsäuren“ reikėtų pakeisti sąvoka 
„Transfettsäuren“. Derėtų įtraukti cholesterolį. Baltymai jau buvo įtraukti į 29 straipsnio 1 
dalies b punktą. 
Taisyklingas angliškos sąvokos „sugars“ vertimas yra „cukrūs“ (žr. Direktyvą 2001/111/EB 
dėl tam tikrų cukraus rūšių).
Maistinių medžiagų, kurios gali būti papildomai savanoriškai nurodomos ženklinant 
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maistingumą, sąrašas turi būti suderinamas su kitais EB teisės aktais (pvz., Reglamentu 
Nr. 1925/2006 dėl papildų). Taigi derėtų atitinkamai papildyti 2 dalį.

Pakeitimas 408
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) poliolių; Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 409
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies g punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) baltymų; Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 410
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) baltymų; Išbraukta.

Or. hu
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Pagrindimas

Atsižvelgiant į inkstų nepakankamumu sergančių vartotojų poreikius baltymų kiekis įtrauktas į 
privalomų nurodyti duomenų sąrašą.

Pakeitimas 411
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Aiškesnė nuostata.

Pakeitimas 412
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/89 2 straipsnio 1 dalyje. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 

Tuo atveju, jei gėrimų alkoholio 
koncentracija pagal tūrį didesnė nei 
1,2 %, privalomajį mitybinį teiginį sudaro 
tik informacija apie energinę vertę ir 
cukraus kiekį.
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įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali nustatyti konkrečias teisines 
priemones, pagal kurias būtų nustatytas 
šių produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Alkoholinių gėrimų etiketėje turėtų būti nurodoma energinė vertė ir cukraus kiekis.

Pakeitimas 413
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų visada nurodyti produktų, taip pat alkoholinių gėrimų, energinę vertę.

Pakeitimas 414
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač 
susijusios su nurodytų verčių tikslumu, 
būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais 
nustatytų verčių skirtumu, gali būti 
nustatomos pagal 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Taikant reglamentą bus labai svarbu nustatyti leidžiamą nurodytų ir vykdant oficialius 
patikrinimus nustatytų verčių skirtumo lygį, todėl taisykles reikėtų nustatyti laikantis 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pakeitimas 415
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

maistinių medžiagų arba jų sudedamųjų 
dalių kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų naudojamas bendras sveikos mitybos simbolis, vartotojams perkant maisto produktus 
jiems būtų lengviau atpažinti sveikatai naudingesnį produktą. Sveikos mitybos simboliu 
pažymėto maisto sudėtyje galėtų būti, pavyzdžiui, mažiau riebalų, cukraus, druskos ir daugiau 
maistinių skaidulinių medžiagų negu to paties tipo maisto produktuose, nepaženklintuose 
minėtuoju simboliu. Jei būtų naudojamas sveikos mitybos simbolis, vartotojai, pirkdami 
produktus, galėtų tik trumpai žvilgtelėję pasirinkti sveikatai naudingesnį produktą.

Pakeitimas 416
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vartotojui svarbesnė informacija, kurioje nurodoma energinė vertė ir maistinių medžiagų 
kiekis porcijoje.  Informacija apie 100 g arba 100 ml nėra naudinga, kai skiriasi vartojamų 
porcijų dydžiai, ir klaidinama.  Be to, teikiant informaciją apie 100 g arba 100 ml, 
vartotojams pasidaro sudėtingiau apskaičiuoti jų iš tiesų suvartojamą kiekį ir atitinkamai 
sveikai ir subalansuotai maitintis.
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Pakeitimas 417
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml.

Papildomai gali būti nurodomi vienos 
porcijos energinė vertė ir maistinių 
medžiagų kiekis. 
Jei maisto produktas fasuotas kaip atskira 
porcija, taip pat pateikiama 1 dalyje 
nurodyta energinė vertė ir maistinių 
medžiagų kiekis.
Jei pateikiama informacija apie porciją, 
turi būti nurodomas pakuotėje esančių 
porcijų skaičius, porcijų dydis turi būti 
realus, o informacija pateikiama ir (arba) 
išaiškinama vidutiniam vartotojui 
suprantamu būdu. 

Or. en

Pagrindimas

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks.

 The definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. In 
addition, portion sizes should be based on realistic average consumption in order to rule out 
misleading indications. For example, the portion size of 25 g often indicated on packaging 
has proved to be an unrealistic point of reference.
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Pakeitimas 418
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml. Be to, remiantis 32 straipsnio 
2 ir 3 dalimis, gali būti nurodomi energinė 
vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
porcijoje.

Or. de

Pagrindimas

Informaciją apie porciją, reikalui esant, visada reikėtų nurodyti šalia informacijos apie 100 g 
siekiant neužkirsti kelio galimybei palyginti produktus.

Pakeitimas 419
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml ir 1 porcijoje. Kai tinka, šis 
kiekis 1 porcijoje nurodomas remiantis 32 
straipsnio 2 ir 3 dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti vartotojų klaidinimo ir kad būtų galima lengvai palyginti produktus, 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis visada nurodomas 100 g arba 100 ml. Be to, 
pakuotės užpakalinėje dalyje taip pat pateikiama informacija apie kiekį, tenkantį vienai 
porcijai.
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Pakeitimas 420
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 2 
ir 3 dalimis – 1 porcijai.
Papildomai gali būti nurodomi vienos 
porcijos energinė vertė ir maistinių 
medžiagų kiekis.
Jei maisto produktas fasuotas kaip atskira 
porcija, taip pat nurodoma 1 dalyje 
nustatyta porcijai tenkanti energinė vertė 
ir maistinių medžiagų kiekis.
Jei informacija pateikiama 1 porcijai, 
nurodomas pakuotėje esančių porcijų 
skaičius, porcijų dydis turi būti realus bei 
informacija turi būti suprantamai 
pateikiama arba išaiškinama vidutiniam 
vartotojui.
Komisija, bendradarbiaudama su maisto 
pramonės įmonėmis ir valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, 
parengia realių porcijų dydžių nustatymo 
gaires. 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

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
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definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.

Pakeitimas 421
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, remiantis 32 straipsniu.

Papildomai gali būti nurodomi ir vienos 
pakuotės energinė vertė, ir maistinių 
medžiagų kiekis. Tai taikoma ir 
atskiromis porcijomis fasuotiems maisto 
produktams, ir pakuotėms, kuriose esama 
kelių porcijų.

Or. en

Pagrindimas

Pasirenkant pakuotei taikomą ženklinimą, bus konstruktyviai išspręsta neišsprendžiama 
porcijų dydžių, kuriuos realiais laikytų visi asmenys ir visoms Europos maisto kultūroms 
priklausantys žmonės, nustatymo problema. Taip būtų sumažintas ir pavojus, kad ženklinimas 
klaidins vartotojus dėl skirtingų porcijų standartų.  Esant aktualiai nutukimo problemai, 
pakuočių ženklinimas taip pat paskatintų maisto pramonę mažinti pakuotes.



PE431.137v01-00 60/114 AM\800408LT.doc

LT

Pakeitimas 422
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis visada turėtų būti nurodomi ne tik 100 g arba 100 
ml, bet ir porcijai.

Pakeitimas 423
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei porcijos yra aiškiai fasuotos (pvz., jogurto, saldainių ir t. t. atveju), energinė ir maistinė 
vertė turi būti nurodoma ją siejant su porcijos dydžiu, nes vartotojams tai lengviau 
suprantama. Siejama su 32 straipsnio pakeitimu.
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Pakeitimas 424
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml.

Or. fr

Pagrindimas

Šią dalį siekiama suderinti su naująja 2a dalimi dėl kiekių raiškos porcijoms.

Pakeitimas 425
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml.

Or. sv
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Pakeitimas 426
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius ir jei visos porcijos yra identiškos.
Pagrindiniame regėjimo lauke pateikiamą 
29 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose 
numatytą privalomąją mitybinio teiginio 
informaciją galima nurodyti tik porcijai, 
jei maisto produktas fasuotas kaip atskira 
porcija ir jei visos porcijos yra identiškos.

Komisija nustato, kaip pagrindiniame 
regėjimo lauke tik porcijai nurodoma su 29 
straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardytais
elementais susijusi informacija apie 2 dalyje 
nenurodytus maisto produktus. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, iki pereinamojo laikotarpio 
pabaigos priimamos laikantis 49 straipsnio 
3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Vartotojui bus daug naudingiau, jei ant daugelio produktų bus pateikiamas energijos kiekis 
vienoje porcijoje, o ne santykinai abstraktus kiekis, tenkantis 100 g. Tačiau orientacinių 
porcijų dydžio apibrėžtis turi būti suderinta tokiu būdu, kad būtų galima atlikti nesudėtingą 
palyginimą tarp skirtingų to paties produkto rūšių. 
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Pakeitimas 427
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Mitybinio teiginio elementai gali būti 
nurodomi XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais 
1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi daug maisto produktų nevartojami 100 g ar 100 ml kiekiais, svarbu, kad 
orientacinių suvartojamų kiekių procentai būtų nurodomi vienai produkto porcijai. Tai padės 
vartotojams atsižvelgiant į savo individualius poreikius pagrįstai rinktis mitybą ir nustatyti
produkto svarbą jų kasdienei mitybai.

Pakeitimas 428
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Privalomai papildomai ženklinti 
maistinių medžiagų kiekį reikia lentelėje
XI priedo B dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais 100 g ar 100 
ml ir pagal 31 straipsnio 2 dalį – 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos ženklinant
nurodomos bent XI priedo A dalies 1 
punkte nurodytų orientacinių suvartojamų 
kiekių procentais.

Or. en
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Pagrindimas

Verta nustatyti papildomo ženklinimo taisykles siekiant atlikti norminimą ir apsaugoti 
vartotojus nuo klaidinimo, kaip galėtų atsitikti priešingu atveju.

Pakeitimas 429
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi daug maisto produktų nevartojami 100 g ar ml kiekiais, svarbu, kad orientacinių 
suvartojamų kiekių procentai būtų nurodomi porcijai. Tai padės vartotojams atsižvelgiant į 
savo individualius poreikius pagrįstai rinktis mitybą ir nustatyti produkto svarbą jų kasdienei 
mitybai.

Pakeitimas 430
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 431
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į atlikus tyrimus išsiaiškintą vartotojų norą, kad priekinėje 
pakuotės pusėje pasitelkiant interpretavimo elementą būtų pateikiama ribota mitybinė 
informacija. Jie pirmenybę teikia žaliai, geltonai ir raudonai spalvoms, kuriomis nurodoma 
ar maiste yra mažas, vidutinis ar didelis šių maistinių medžiagų kiekis. Didelio, vidutinio ir 
mažo šių maistinių medžiagų referencinio kiekio apibrėžtis turėtų būti nustatoma remiantis 
Europos maisto saugos tarnybos patvirtinta nepriklausoma moksline nuomone.
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Pakeitimas 432
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Papildomai savanoriškai ženklinti 
maistinių medžiagų kiekį reikia lentelėje
XI priedo B dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais 100 g ar 
100 ml ir pagal 31 straipsnio 2 dalį –
1 porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos ženklinant
nurodomos bent XI priedo A dalies 1 
punkte nurodytų orientacinių suvartojamų 
kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 433
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jei mitybiniame teiginyje nurodomas
orientacinio suvartojamo kiekio 
procentas, naudojami XI priede nurodyti 
orientaciniai suvartojami kiekiai, o 
apskaičiuoti procentai gali būti nurodomi 
tik užpakalinėje pakuotės dalyje
pateikiamame mitybiniame teiginyje.

Or. en
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Pagrindimas

Tai padeda užtikrinti, kad būtų naudojami tik Europos maisto saugos tarnybos nustatyti 
orientaciniai kiekiai.

Pakeitimas 434
Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Privalomas mitybinis teiginys taip pat
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais 
– 100 g arba 100 ml ir 1 porcijai, jei 
maisto produktas yra fasuotas kaip atskira 
porcija. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos taip pat nurodomos 
XI priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

Orientacinio suvartojamo kiekio dalis procentais daugeliui klientų yra vertinga informacija, 
todėl ji turėtų būti pateikiama. Jei maisto produktas yra fasuotas kaip atskira porcija, taip pat 
turėtų būti pateikiamas ir mitybinis teiginys apie 1 porciją.

Pakeitimas 435
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba 1 
porcijai.

3. Mitybinio teiginio elementai gali būti 
nurodomi XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais 
1 porcijai.
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Or. en

Pagrindimas

The amendment is motivated by the commitment to a voluntary nutrition-labelling scheme 
based on GDAs which is rapidly being rolled-out in the EU by large and small companies 
alike.  GDAs provide non-judgmental, factual information on the energy and nutrients present 
in a portion of the food and empower consumers to make informed dietary choices based on 
their own needs.  PK CR supports the reference values for GDAs as set out in annex XIB.  
GDAs per 100g/ml would be confusing and potentially misleading for the consumer, 
particularly for foods consumed in amounts of less than 100g/ml.  Consumers will always 
have complete comparability given that the mandatory nutrition declaration will provide the 
nutrition information per 100g/ml. Given that many foods are not consumed in amounts of 
100g/ml it is important that the percentage of the reference intakes are expressed per portion 
of the product. This will allow consumers to make informed dietary choices based on their 
individual needs and to evaluate a product’s place in the daily diet.

Pakeitimas 436
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Privalomas mitybinis teiginys apie 
energinę vertę, riebalus, sočiuosius 
riebalus, cukrų ir druską taip pat
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais 
100 g, 100 ml arba, remiantis 31 straipsnio 
2 dalimi, – 1 porcijai. Kai būtina, vitaminai 
ir mineralinės medžiagos taip pat
nurodomos XI priedo A dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pranešėjo pakeitimu nr. 135, kuriame raginama suvienodinti 
nuorodas, taikomas 1 porcijai. Ženklinimą pateikiant tik nesantykinius skaičius, nurodomus 
100 g ar 100 ml, turėtų papildyti nuoroda procentais siekiant produkto vartojimą susieti su 
kasdieniais poreikiais ir taip vartotojams suteikti papildomos informacijos, nes daugelis 
vartotojų iš nesantykinių skaičių negali spręsti, ar nurodytas kiekis yra didelis, ar mažas.



AM\800408LT.doc 69/114 PE431.137v01-00

LT

Pakeitimas 437
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas

Procentinė sistema, siejama su orientaciniais kasdieniais vartojimo poreikiais, nepakankamai 
aiški ir gali klaidinti vartotojus.

Pakeitimas 438
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv
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Pakeitimas 439
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Privalomas mitybinis teiginys, kaip 
nurodyta šio reglamento 29 straipsnio 
1 dalyje, pateikiamas pakuotės priekinėje 
dalyje ir:

(a) išdėstomas pagrindiniame regėjimo 
lauke;

(b) apima nuorodų „mažas kiekis“, 
„vidutinis kiekis“ ir „didelis kiekis“ 
derinį;

(c) apima spalvinį kodą, kuriame 
naudojamos žalia, geltona ir raudona 
spalvos bei

(d) jame nurodomas 1 porcijoje esantis 
XI priedo B dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentas.

Pakuotėje esančių porcijų skaičius turi 
būti realus ir aiškiai nurodomas 
pagrindiniame regėjimo lauke.

Didelio, vidutinio ir mažo šių maistinių 
medžiagų orientacinio kiekio apibrėžtis 
nustatoma laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu ir remiantis Europos maisto 
saugos tarnybos nuomone. Ši informacija 
pateikiama 100 g arba 100 ml. naudojant 
nuorodų „mažas kiekis“, „vidutinis 
kiekis“ ir „didelis kiekis“ derinį ir spalvinį 
kodą: žalia (mažas kiekis), geltona 
(vidutinis kiekis) ir raudona (didelis 
kiekis).

Kai būtina, vitaminai ir mineralinės 
medžiagos nurodomos XI priedo A dalies 
1 punkte nurodytų orientacinių 
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suvartojamų kiekių procentais.

3a. Privalomas mitybinis teiginys, kaip 
nurodyta 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 
pateikiamas pakuotės užpakalinėje dalyje 
ir jame informacija nurodoma 100 g arba 
100 ml ir pagal 32 straipsnio 2 ir 3 dalis –
1 porcijai.

Or. en

Pagrindimas

The available evidence, including evidence from competent authorities across Europe, clearly 
demonstrates that a combined traffic light labelling system significantly outperforms other 
front of pack labelling schemes in helping consumers assess what is in their food.  This 
amendment adds the use of a combined percentage of reference intakes, in addition to the 
interpretive red with the word “high”, amber with the word “Medium” and green colours 
with the word “Low” to the mandatory nutrition declaration. The back of the pack of a 
product should also include a full and comprehensive nutrition declaration.

Pakeitimas 440
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Komisija per 6 mėnesius nuo šio 
reglamento įsigaliojimo, atsižvelgdama į 
Europos maisto saugos tarnybos 
rekomendacijas ir į nepriklausomus 
mokslinius tyrimus, nustato energinės 
vertės ir parinktų maistinių medžiagų,
kitų nei vitaminai ir mineralinės 
medžiagos, orientacinius suvartojamus 
kiekius, kurie turi būti įtraukti į XI priedo 
B dalį. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo metu XI priede numatyti kiekiai skiriasi nuo JK maisto standartų agentūros ir Pasaulio 
sveikatos organizacijos rekomenduojamų kiekių. Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) savo 
naujausioje nuomonėje dėl orientacinių mitybos verčių (2009 m. rugpjūčio 5 d.) daro išvadą, 
kad negali pateikti rekomendacijų dėl cukraus, kadangi neturima pakankamai duomenų. 
Todėl tikslinga būtų prieš nustatant orientacinius kiekius, kurie nebūtų visuotinai 
pripažįstami, ir toliau tęsti mokslinių duomenų vertinimą. 

Pakeitimas 441
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 442
Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 29 straipsnio 1 dalies pakeitimu.

Pakeitimas 443
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis
Išraiška porcijai

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.
2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.
3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik 
informacija porcijai apie maisto 
produktus, kurių pakuotėse yra kelios šio 
maisto produkto porcijos ir kurie 
nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. sv
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Pakeitimas 444
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei maisto produktas sufasuotas 
porcijomis, įskaitant atskiras porcijas, be 
31 straipsnio 2 dalyje nurodyto mitybinio 
teiginio 100 g arba 100 ml, informacija gali 
būti pateikta vienai porcijai, o jų kiekis 
nurodytas etiketėje, tokiu atveju turi būti
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.

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

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

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

3. Komisija, bendradarbiaudama su 
maisto pramonės įmonėmis ir valstybių 
narių kompetentingomis institucijomis 
parengia informacijos apie realius porcijų 
dydžius pateikimo gaires. Šios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. it

Pagrindimas

Suteikiama daugiau aiškumo ir tiksliau apibrėžiami į komitologijos įgaliojimų sritį įeinantys 
klausimai.



AM\800408LT.doc 75/114 PE431.137v01-00

LT

Pakeitimas 445
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija vienai porcijai pateikiama 
pakuotės užpakalinėje dalyje, kartu 
nurodant toje pakuotėje esančių porcijų
skaičių.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti vartotojų klaidinimo, informacija visada turi būti nurodoma 100 g ar 100 ml 
produkto. Taip sudaromos sąlygos aiškiai ir lengvai palyginti produktus. Ant pakuotės 
nurodoma papildoma informacija apie porcijas, nes kai kuriems vartotojams ji gali būti 
naudinga norint įvertinti savo valgomų maisto produktų kiekį.

Pakeitimas 446
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis išbraukiamas, nes „porcijos“ keičiamos „pakuotėmis“ – žr. 1 pakeitimą.



PE431.137v01-00 76/114 AM\800408LT.doc

LT

Pakeitimas 447
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Straipsnis išbraukiamas, nes „porcijos“ keičiamos „pakuotėmis“ – žr. 1 pakeitimą.

Pakeitimas 448
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

2. Jei maisto produktas nėra fasuotas kaip 
atskira porcija, turi būti pateikiama 
informacija apie to maisto produkto 
vienetą arba vartotojui suprantamą kiekį, 
kaip antai desertinis šaukštelis, arbatinis 
šaukštelis arba puodelis.

Or. de

Pagrindimas

Be informacijos apie 100 g arba 100 ml, visada turi būti pateikiama informacija apie porciją, 
ir ji turi būti lengvai suprantama vartotojams.
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Pakeitimas 449
Jorgo Chatzimarkakis

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei maisto produktas pateikiamas 
pakuotėse, kuriose yra keletas atskirai 
supakuotų porcijų, ypač kai grynasis 
maisto produkto svoris mažesnis nei 100 g 
(100 ml), gali būti nurodomas tik su 
porcija susijęs mitybinis teiginys.

Or. en

Pagrindimas

Šventinės, pvz. Motinos dienai skirtos dovanų pakuotės, kuriose yra šokoladinių saldainių ar 
riešutų, prarastų vaizdinį ir estetinį pobūdį, jei privalomą informaciją apie maistingumą 
reikėtų perkelti į priekinę pakuotės dalį.

Pakeitimas 450
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jei maisto produktą sudaro daugiau nei 
viena mažesnė pakuotė ir jos pateikiamos 
didesnėje taroje, energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodoma
remiantis pakuotės, ant kurios pateikiama
informacija, dydžio, nesvarbu, kad ant 
vidinės ir ant išorinės pakuočių 
pateikiama informacija skirsis.

Or. en

Pagrindimas

Atidarius ir galbūt išmetus išorinę pakuotę, vartotojams liktų mitybinis teiginys ant fasuotų 
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porcijų. Porcijos bus aiškiai nurodomos, taigi vartotojai negalės būti suklaidinti.

Pakeitimas 451
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei

(a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei

(b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei

(b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei

(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją ir 
ja naudojasi

(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją ir 
ja naudojasi

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

2. Pagal 49 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
tvarką Komisija turi nustatyti šių 
papildomų išraiškos būdų naudojimo 
sąlygas. Kriterijai grindžiami mokslo 
duomenimis apie mitybą, maistą ir jų 
poveikį sveikatai. Nustatydama kriterijus, 
Komisija reikalauja, kad Tarnyba per 
12 mėnesių suteiktų atitinkamas 
mokslines konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

Nurodant informaciją apie maistingumą turi būti leidžiami papildomi išraiškos būdai. Tačiau 
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šių būdų naudojimo sąlygos turėtų būti nustatytos Bendrijos lygmeniu.

Pakeitimas 452
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be 29 straipsnio 1 ir 2 dalyje bei 31 
straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų išraiškos 
būdų, mitybinį teiginį galima išdėstyti 
kitaip, jei laikomasi šių esminių 
reikalavimų:

(a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei

(a) papildomas išraiškos būdas atitinka 
gerąją patirtį (kaip apibrėžta šiame 
reglamente);

(b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei

(b) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams;

(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją 
ir ja naudojasi

(c) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei

(ca) jis pagrįstas nepriklausomų vartotojų 
tyrimų rezultatais, kurie rodo, kad tą 
išraiškos būdą supranta vidutinis 
vartotojas.

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

2. Nustatomi šie 1 dalyje nurodyti 
papildomi išraiškos būdai ir apie juos 
pranešama Komisijai.  Komisija sudaro 
sąlygas visuomenei susipažinti su šiais 
išsamiais duomenimis, pvz., specialiajame 
tinklalapyje.
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Or. en

Pagrindimas

Taip užtikrinama, kad bet kokie papildomi išraiškos būdai būtų leidžiami tik jei tam 
neprieštarauja nepriklausomų vartotojų tyrimų rezultatai.

Pakeitimas 453
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų 
išraiškos būdų mitybinį teiginį galima 
išdėstyti kitaip, jei laikomasi šių esminių 
reikalavimų:
a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei 
b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei
c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją 
ir ja naudojasi
2. Šie 1 dalyje nurodyti papildomi 
išraiškos būdai nustatomi pagal 44 
straipsnyje nurodytą nacionalinę sistemą.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Reikiamos priemonės jau nustatytos 31 ir 34 straipsniuose. Be to, reikėtų vengti taikyti 
nacionalines nuostatas.
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Pakeitimas 454
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei

(a) išraiškos būdu siekiama padėti 
vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energiniams ir 
maistiniams mitybos aspektams; bei

(b) jis pagrįstas suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei

(b) jis pagrįstas XI priedo B dalyje 
nurodytais orientaciniais suvartojamais 
kiekiais, atsižvelgiant į 100 g arba 100 ml. 
Jei produktas fasuotas kaip atskira 
porcija arba tiekiami jo kiekiai mažesni 
nei 100 g (ml), užtenka informacijos apie 
porciją atsižvelgiant į patiektą kiekį. Jei
prientacinių suvartojamų kiekių
nenustatyta, mitybinis teiginys 
grindžiamas visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekių; bei

(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją ir 
ja naudojasi

(c) jis pagrįstas įrodymais, kaip vidutinis 
vartotojas supranta pateiktą informaciją ir 
ja naudojasi

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

2. Grafinio pateikimo modelis nurodytas 
XIII priedo d dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Grafinis pateikimas gali labai pagerinti vartotojų mitybinio teiginio surpatimą.
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Pakeitimas 455
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Šiuos 1 dalyje nurodytus papildomus
išraiškos būdus nustato Komisija, 
atsižvelgdama į mokslo duomenis apie 
mitybą ir jos poveikį sveikatai. Šios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu. 

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiami papildomi informacijos apie maistingumą nurodymo būdai, bet jiems 
turėtų būti taikomos visoje Europoje galiojančios sąlygos.

Pakeitimas 456
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2-6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis 
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.
3. Jei privalomas mitybinis teiginys 
teikiamas kartu su informacija apie 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytas maistines 

3. Jei privalomas mitybinis teiginys 
teikiamas kartu su informacija apie 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytas maistines 
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medžiagas, energinė vertė ir maistinės 
medžiagos nurodomos, kaip tinkama, XIII 
priedo C dalyje nustatyta eilės tvarka.

medžiagas, energinė vertė ir maistinės 
medžiagos nurodomos, kaip tinkama, XIII 
priedo C dalyje nustatyta eilės tvarka.

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, 
mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias 
dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., 
„Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir 
pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei 
toks yra.

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, 
mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias 
dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., 
„Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir 
pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei 
toks yra.

5. Pagal 44 straipsnyje nurodytą 
nacionalinę sistemą mitybiniam teiginiui 
teikti galima naudoti grafines formas arba
simbolius, su sąlyga, kad laikomasi šių 
esminių reikalavimų:

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

(a) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų; bei

(a) kitas išraiškos būdas atitinka gerąją 
patirtį (kaip apibrėžta šiame reglamente); 
bei

(b) įrodyta, kad tokius informacijos 
pateikimo būdus supranta vidutinis 
vartotojas.

(b) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų; bei

(ba) atlikti nepriklausomi vartotojų 
tyrimai rodo, kad valstybės narės, kurioje 
ketinama naudoti kitą pateikimo būdą, 
vidutinis vartotojas jį supranta geriau. 

6. Su kitais mitybinio teiginio pateikimo 
aspektais susijusias taisykles, išskyrus 
nurodytas 5 dalyje, nustato Komisija. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

6. Su kitais mitybinio teiginio pateikimo 
aspektais susijusias taisykles, išskyrus 
nurodytas 6 dalyje, nustato Komisija. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
6a. Nustatomi kiti 5 dalyje nurodyti 
papildomi pateikimo būdai ir apie juos 
pranešama Komisijai. Komisija gali 
sudaryti sąlygas visuomenei susipažinti su 
šiais išsamiais duomenimis, pvz., 
specialiajame tinklalapyje.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu leidžiama nustatyti kitus pateikimo būdus, jei jie neklaidina vartotojų ir jei 
esama tvirtų įrodymų, kad vartotojai šį pateikimo būdą supranta geriau. Be to, jame 
užtikrinama, kad apie bet kokius papildomus informacijos pateikimo būdus būtų pranešama 
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Komisijai ir visuomenei.

Pakeitimas 457
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

1a. 1 dalyje minima informacija turėtų 
būti pateikiama pakuotės priekinės dalies 
apačioje dešinėje 1,5 mm dydžio šriftu ir 
įrėminama rėmelyje, taip pat grafine 
forma, nurodant maistinių medžiagų kiekį 
kaip XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių 
procentinę dalį, išreikštą kilokalorijomis 
100 g (ml) arba, atitinkamais atvejais, 
vienoje porcijoje.

Reikalavimas nurodyti informaciją 
grafine forma neturėtų būti taikomas 
maisto produktams, kurių pakuočių ar 
taros didžiausias paviršiaus plotas 
mažesnis nei 80 cm².

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

2. Privalomas mitybinis teiginys ir 
teiginys, susijęs su 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus, kai jis susijęs 
su 29 straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
medžiagomis, XIII priedo C dalyje 
nustatyta eilės tvarka.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 

Šis mitybinis teiginys pateikiamas lentelės 
forma ir sunumeruotas, jei pakanka vietos. 
Jei vietos trūksta, informacija pateikiama 
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vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

eilutėmis.

3. Jei privalomas mitybinis teiginys 
teikiamas kartu su informacija apie 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytas maistines 
medžiagas, energinė vertė ir maistinės 
medžiagos nurodomos, kaip tinkama, XIII 
priedo C dalyje nustatyta eilės tvarka.

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, 
mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias 
dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., 
„Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir 
pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei 
toks yra.

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, 
mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias 
dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., 
„Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir 
pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei 
toks yra. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte lygus 
nuliui, mitybinį teiginį apie šias 
sudedamąsias dalis galima pakeisti 
teiginiu, pvz., „Sudėtyje nėra...“, ir 
pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei 
jis yra.

5. Pagal 44 straipsnyje nurodytą 
nacionalinę sistemą mitybiniam teiginiui 
teikti galima naudoti grafines formas arba 
simbolius, su sąlyga, kad laikomasi šių 
esminių reikalavimų:
a) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų; bei
b) įrodyta, kad tokius informacijos 
pateikimo būdus supranta vidutinis 
vartotojas.

6. Su kitais mitybinio teiginio pateikimo 
aspektais susijusias taisykles, išskyrus 
nurodytas 5 dalyje, nustato Komisija. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

6. Su kitais mitybinio teiginio pateikimo 
aspektais susijusias taisykles, ypač 
susijusias su 1a dalimi, turėtų nustatyti
Komisija. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fr
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Pakeitimas 458
Jan Březina, Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 
mitybiniu teiginiu, pateikiama tame 
pačiame regėjimo lauke. Ji pateikiama šia 
tvarka: energija, baltymai, angliavandeniai
(cukrūs), riebalai, sočiosios riebalų 
skaidulinės medžiagos ir natris.

Jei pakanka vietos, ši informacija 
pateikiama lentelės forma ir 
sunumeruota. Jei vietos trūksta, 
informacija pateikiama eilutėmis.
Be to, pagrindiniame regėjimo lauke 
pagal 32 straipsnio 2 ir 3 dalis turi būti 
pateikiama 29 straipsnio 1 dalies a punkte 
nurodyta energinė vertė ir 31 straipsnio 3 
dalies 1 punkte nurodyto orientacinio 
energinės vertės kiekio, kurį 
rekomenduojama suvartoti, procentinė 
dalis. Ši informacija pateikiama apie 1 
porciją. 

Or. en

Pagrindimas

Energetinė vertė yra svarbiausias dalykas vartotojams, kurie renkasi maisto produktus  
norėdami išlaikyti sveiką kūno svorį.  Todėl energetinė vertė ir orientacinio energinės vertės 
kiekio, kurį rekomenduojama suvartoti, procentinė dalis turėtų būti nurodyta priekinėje 
pakuotės dalyje.  Kadangi išraišką 100 g (ml) jau numatyta teikti privalomoje maistinių 
medžiagų lentelėje, pakuotės priekinėje dalyje turėtų būti nurodoma vienos porcijos 
energetinė vertė. Tai sudarys vartotojams sąlygas rinktis mityba pagrįstai, atsižvelgiant į savo 
individualius poreikius, nes jiems bus teikiama vienu žvilgsniu pamatoma faktinė informacija, 
kad jie galėtų įvertinti produkto vietą savo kasdienėje mityboje.
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Pakeitimas 459
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

1. Visi ženklinimo elementai turi būti pateikiami kartu, viename regėjimo lauke. Per daugiau 
kaio 30 metų vartotojai įprato visą informaciją apei produktą matyti pakuotės užpakalinėje 
dalyje.

2. Supaprastinimas.

Pakeitimas 460
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 29 straipsnio 1a dalyje nurodyta 
informacija pateikiama pagrindiniame 
regėjimo lauke. Ji teikiama kartu, aiškia 
forma ir šia tvarka: energija, riebalai, 
sočiosios riebalų rūgštys, cukrus ir druska.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas ir supaprastinimas.
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Pakeitimas 461
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 31 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su mitybiniu teiginiu, 
pateikiama tame pačiame regėjimo lauke
vienoje lentelėje. Privalomi duomenys 
pateikiami šia tvarka: energija, riebalai, 
sočiosios riebalų rūgštys, druska  ir 
cukrus. Papildomi neprivalomi duomenys 
pateikiami XIII priede nustatyta tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Nebūtina, kad teiginys būtų pateikiamas pagrindiniame regėjimo lauke. Jei vartotojui įdomu, 
jis jį galės perskaityti ir pateiktą kitoje vietoje. Tačiau reikia įtraukti nuostatą, pagal kurią 
būtų reikalaujama, kad teiginys būtų lentelės formos. 

Pakeitimas 462
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimais. 
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Pakeitimas 463
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ši 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 
mitybiniu teiginiu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. energinė 
vertė, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
cukrų ir druskos kiekis. Ji teikiama kartu, 
aiškia forma pirmiau nurodyta tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio 1 dalies a punkto pakeitimais. 

Pakeitimas 464
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 31 straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su mitybiniu teiginiu, 
pateikiama tame pačiame regėjimo lauke.
Privalomi duomenys pateikiami šia tvarka: 
energija, baltymai, skaidulinės medžiagos,
riebalai (sočiųjų riebalų rūgštys), 
angliavandeniai (cukrūs), druska.
Papildomi neprivalomi duomenys 
pateikiami XIII priede nustatyta tvarka.

Or. de
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Pagrindimas

Teiginiai apie energetinę vertę ir maistines medžiagas neprivalo būti pateikiami 
pagrindiniame regėjimo lauke, bet jie turi būti pateikti kartu ir aiškia forma. 

Pakeitimas 465
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be 34 straipsnio 1 dalyje minimo 
pateikimo būdo 100 g (ml) ir, 
pasirinktinai, 31 straipsnio 2 dalyje 
minimo pateikimo būdo vienai porcijai, 29 
straipsnio 1 dalies a punkte ir XI priedo B 
dalyje nustatytas reikalavimas ženklinti 
energetinę vertę kilokalorijomis turi būti 
pateikiamas pakuotės priekinėje dalyje, 
aiškiai matomu ir įskaitomu būdu, ir 
įrėminamas rėmelyje.

Or. de

Pagrindimas

Energy content is one of the most important items of information in connection with foods. 
For that reason, irrespective of the product concerned the relevant particulars should be 
repeated on the front of the packaging of all products, in conspicuous form, so that the 
consumer can observe them immediately. It is not helpful to define a precise position. In the 
case of rounded products, and also for example in the case of a whole poultry carcase, a 
designation such as 'at the bottom right' could not be clearly defined and would therefore 
result in disparate interpretations in different Member States and also within individual 
countries.
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Pakeitimas 466
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be 34 straipsnio 1 dalyje minimo 
pateikimo būdo ir 31 straipsnio 2 dalyje 
minimo pateikimo būdo 100 g arba 
100 ml, arba 1 porcijai, 29 straipsnio 1 
dalies a punkte ir XI priedo B dalyje 
nustatytas įpareigojimas ženklinti 
energetinę vertę kilokalorijomis turi būti 
pateikiamas pakuotės priekinės pusės 
apačioje dešinėje, 3mm dydžio šriftu ir 
įrėminamas rėmelyje.

Or. de

Pagrindimas

Energetinę vertę reikėtų pakartotinai nurodyti priekinėje visų produktų pakuotės pusėje, toje 
pačioje gerai matomoje vietoje, kad vartotojas ją galėtų pastebėti iš karto.

Pakeitimas 467
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pakuotės nugarėlėje : baltymai,
angliavandeniai ir dirbtiniai bei natūralūs 
trans-riebalai. Ji teikiama prireikus kartu, 
aiškia forma aukščiau nurodyta tvarka: 

Or. en

Pagrindimas

Baltymų ir trans-riebalų kiekis yra svarbi informacija vartotojams ir todėl ją turėtų būti 
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privaloma žymėti kitoje pakuotės pusėje. Taip pat svarbu diferencijuoti dirbtinius ir 
natūraliuosius trans-riebalus, nes gamintojai gali keisti dirbtinių trans-riebalų kiekį.

Pakeitimas 468
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be 34 straipsnio 1 dalyje minimo 
pateikimo būdo 100 g arba 100 ml, arba 
31 straipsnio 2 dalyje minimo pateikimo 
būdo 1 porcijai, 29 straipsnio 1 dalies a 
punkte ir XI priedo B dalyje nustatytas 
reikalavimas ženklinti energetinę vertę 
kilokalorijomis turi būti pateikiamas 
pakuotės priekinėje dalyje. 

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas turėtų būti svarstomas kartu su 135 straipsnio pranešėjo pakeitimu. Kalorijų 
kiekio nuoroda yra svarbiausia informacija vartotojams. Gamintojams turėtų būti palikta 
pasirinkimo teisė pateikti šią informaciją 100 g, 100 ml, arba 1 porcijai.

Pakeitimas 469
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 pastraipa netaikoma maisto 
produktams, nurodytiems 1989 m. 
gegužės 3 d. Tarybos direktyvoje 
89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su specialios paskirties maisto 
produktais, suderinimo, ir atskirose 
direktyvose, nurodytose tos direktyvos 
4 straipsnio 1 dalyje.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 470
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. XIII a priede nustatytos produktų, 
kurių maistinę vertę privaloma pateikti 
naudojant spalvinių kodų sistemą, 
kategorijos. 
Produktų, patenkančių į vieną iš šių 
kategorijų, maistinių medžiagų kiekis 
pateikiamas naudojant spalvinių kodų 
sistemą, pagal 1 straipsnio 1 dalies a 
punktą nurodant maistinę vertę ant 
priekinės pakuotės pusės. Žalia, geltona ir 
raudona spalvomis nurodoma ar maiste 
yra mažas, vidutinis ar didelis tų maistinių 
medžiagų kiekis 100 g arba 100 ml. 
Šiuo tikslu, prieš 29-34 straipsnių taikymo 
terminą ir remiantis Europos maisto 
saugos tarnybos nuomone, atskaitos lygiai 
nustatomi taip, kad nurodytų didelį, 
vidutinį ir mažą atitinkamos maistinės 
medžiagos kiekį. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
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reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Kaip parodė vartotojų tyrimai, spalvų sistema geriausiai leidžia vartotojams greitai ir 
pagrįstai apsispręsti.

Pakeitimas 471
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

(2) Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis 
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis 
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.
Jei mitybinis teiginys maisto produktams, 
nurodytiems IV priede, reikalingas dėl 
pateikiamų teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą, 
nereikalaujama, kad jis būtų įrašytas 
pagrindiniame regėjimo lauke.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas privalomąją mitybinio teiginio informaciją nurodyti pagrindiniame regėjimo 
lauke yra nepraktiškas mažų pakuočių atveju (pvz., kramtomosios gumos produktai). Jei 
pateikiami teiginiai apie IV priede nurodytų maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, 
nereikalaujama, kad šių maisto produktų mitybiniai teiginiai būtų įrašyti pagrindiniame 
regėjimo lauke.
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Pakeitimas 472
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis 
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis 
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

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

Or. de

Pagrindimas

IV priede nurodytiems maisto produktams netaikomas reikalavimas nurodyti mitybinį teiginį, 
kadangi juose nesama daug maistinių medžiagų, kurios nurodomos reglamente. Pagal 
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 7 straipsnį ir svarstomo pasiūlymo 17 straipsnio 3 dalį 
visiems maisto produktams, įskaitant ir į IV priede įtrauktus maisto produktus, taikomas 
reikalavimas nurodyti mitybinį teiginį apie maistines medžiagas, nurodytas 29 straipsnio 1 ir 
2 dalyse, jei dėl pateikiami teiginiai apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. 
Reikalavimas mitybinio teiginio informaciją nurodyti pagrindiniame regėjimo lauke yra 
nepraktiškas mažų pakuočių atveju.
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Pakeitimas 473
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.
Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 1 dalies b pastraipoje ir 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu
pakuotės nugarėlėje XIII priedo C dalyje 
nustatyta eilės tvarka. Šis mitybinis 
teiginys pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas ir supaprastinimas.

Pakeitimas 474
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis 
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

Jei šis mitybinis teiginys išdėstomas ne 
pagrindiniame regėjimo lauke, jis 
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.
Jei mitybinis teiginys maisto produktams, 
nurodytiems IV priede, reikalingas dėl 
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pateikiamų teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą, 
nereikalaujama, kad jis būtų įrašytas 
pagrindiniame regėjimo lauke.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas privalomąją mitybinio teiginio informaciją nurodyti pagrindiniame regėjimo 
lauke yra nepraktiškas mažų pakuočių atveju (pvz., kramtomosios gumos produktai). Jei 
pateikiami teiginiai apie IV priede nurodytų maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą, 
nereikalaujama, kad šių maisto produktų mitybiniai teiginiai būtų įrašyti pagrindiniame 
regėjimo lauke.

Pakeitimas 475
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

2. Mitybinis teiginys, susijęs su 29 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
vienoje vietoje ir prireikus XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Derinama su 29 straipsnio pakeitimais.

Pakeitimas 476
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jei privalomas mitybinis teiginys 
teikiamas kartu su informacija apie 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytas maistines 

Išbraukta.
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medžiagas, energinė vertė ir maistinės 
medžiagos nurodomos, kaip tinkama, XIII 
priedo C dalyje nustatyta eilės tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Privalomas mitybinis teiginys turi būti dar kartą nurodytas pakuotės nugarėlėje kartu su 
savanoriškai nurodomomis maistinėmis medžiagomis, todėl taikomos pakeistos 34 straipsnio 
2 dalies nuostatos.

Pakeitimas 477
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, 
mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias 
dalis galima pakeisti teiginiu, pvz., 
„Sudėtyje yra nedidelis … kiekis“, ir 
pateikti jį labai arti mitybinio teiginio, jei 
toks yra.

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte lygus 
nuliui arba nedidelis, mitybinį teiginį apie 
šias sudedamąsias dalis galima pakeisti 
teiginiu, pvz., „Sudėtyje nėra didelio … 
kiekio“, ir pateikti jį labai arti mitybinio 
teiginio, jei toks yra.

Or. ro

Pagrindimas

Kai kurių produktų maistinė vertė lygi nuliui ar beveik nuliui (t. y. mineralinis vanduo su 
saldikliais ar „Coca-Cola light“). Tokiais atvejais gamintojams turėtų būti leidžiama vietoje 
pilno mitybinio teiginio nurodyti, kad maistinių medžiagų kiekis produkte nedidelis.

Pakeitimas 478
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija teikia 



AM\800408LT.doc 99/114 PE431.137v01-00

LT

vertinimo ataskaitą dėl pristatymo formos, 
apibrėžtos 1–6 pastraipose.

Or. en

Pagrindimas

Būtina įvertinti pateikimo būdus, kad galima būtų nustatyti privalumus ir trūkumus.

Pakeitimas 479

Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savanoriškai teikiama informacija apie 
maistą

Privalomas kilmės šalies ženklinimas

Or. it

Pakeitimas 480
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų reikalaujama, kad savanoriškai ant maisto produktų pateikiama informacija būtų 
pateikiama taip pat, kaip gaminių, kuriems taikomas privalomas reikalavimas, atveju, 
gamintojai gali nustoti teikti tokią informaciją savanoriškai. Taigi dabartinio pasiūlymo 
poveikis – vartotojai gautų mažiau informacijos nei dabar.
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Pakeitimas 481
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 ir 1 a dalys (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji atitinka konkrečius šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus.  Jei 
informacija apie nefasuotą maistą 
teikiama pagal 9 ir 10 straipsnius arba 
savanoriškai, ji turi atitikti nacionalinės 
teisės nuostatas pagal 13 straipsnio 4 dalį 
ir 41 straipsnį.
1a. Neprivaloma informacija išdėstoma 
taip, kad netrūktų vietos privalomai 
informacijai pateikti.

Or. en

Pagrindimas

The amendment aims at guaranteeing that when food information is provided by non pre-
packed food a sufficient degree of flexibility is foreseen for operators in the sector. It appears 
from the Explanatory memorandum and the recitals of the proposed Regulation that the latter 
was drafted principally with pre-packed food in mind.  The extension of such rules to non pre-
packed food without due consideration of the specificities of non pre-packed food and 
consumer contact with such foods seriously risks:

 undermining the objective of conveying appropriate and meaningful nutrition 
information to consumers;

 ultimately, this would act as a disincentive for operators in the non pre-packed sector 
to provide nutrition information on a voluntary basis.
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Pakeitimas 482
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, visų pirma 7 
straipsnio reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnis dėl sąžiningo informavimo praktikos yra svarbiausias savanoriško informavimo 
sistemų pagrindas.

Pakeitimas 483
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant 35 straipsnio 1 dalies 
papildoma neprivaloma informacija apie 
maistingumą tam tikroms tikslinėms 
gyventojų grupėms, pvz., vaikams, gali 
būti toliau teikiama, jei šios konkrečios 
orientacinės vertės yra moksliškai 
pagrįstos, neklaidina vartotojo ir atitinka 
bendrąsias sąlygas, nustatytas šiame 
reglamente.

Or. de

Pagrindimas

XI B priede nurodytos orientacinės vertės taikomos vidutinio amžiaus suaugusiam asmeniui. 
Jų neatitinkančias orientacines vertes produktams, skirtiems konkrečiai tikslinei grupei, pvz., 
vaikams, kuriuos pramonė jau pateikė rinkai ir kurie yra moksliškai patikrinti, turėtų būti 
leidžiama toliau skelbti kaip papildomą informaciją.
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Pakeitimas 484
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei bet kurie 9 straipsnyje nurodyti 
duomenys apie nefasuotus maisto 
produktus ar šių duomenų dalys teikiami 
savanoriškai, šie duomenys ar jų dalys 
atitinka šiame reglamente nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Vis dažniau pateikiama nefasuotų maisto produktų ir maisto produktų, kuriuos parduoda 
viešojo maitinimo įstaigos, informacija apie maistingumą. Reikia lanksčių informacijos apie 
nefasuotą maistą pateikimo būdų dėl įvairių maitinimo paslaugų sąlygų ir fizinės aplinkos, 
dėl kurios esama skirtingų būdų, kaip pateikti informaciją apie maistingumą. Reglamente 
reikia leisti maitinimo bendrovėms savanoriškai pateikti informaciją kalorijomis 1 porcijai, 
jei jos to siekia.

Pakeitimas 485
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Visa informacija susijusi su 
savanoriškai teikiamos informacijos apie 
maistą sistemomis, kaip, pvz., kriterijais ir 
moksliniais tyrimais, kuriais jos paremtos, 
turi būti skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti skaidrumą.
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Pakeitimas 486
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas,
pvz. 2006 m. kovo 20 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės 
ūkio produktų ir maisto produktų kaip 
garantuotų tradicinių gaminių bei 
2006 m. kovo 20 d. reglamento (EB) 
Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir 
maisto produktų geografinių nuorodų ir 
kilmės vietos nuorodų apsaugos 4 dalis 
taikoma, kai maisto produkto kilmės šalis 
ar provenencijos vieta nurodomos 
savanoriškai, norint informuoti vartotoją, 
kad maisto produktas kilęs arba yra iš 
Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar 
vietos. Tokiais atvejais taikomas 
ženklinimas: „Pagaminta ES (valstybė 
narė)“. Papildomai gali būti nurodomas 
regionas. Tokie neprivalomi duomenys 
apie kilmės šalį ar regioną nesudaro 
kliūčių vidaus rinkai.

Or. en

Pagrindimas

Nurodant kilmės regioną patenkinamas daugelio vartotojų noras, kad tradiciniai regiono 
gaminiai būtų atitinkamai paženklinti. Ženklinimu„Pagaminta ES“ nurodoma, kad yra 
laikomasi Bendrijos teisės aktų maisto produktų srityje ir tuo pačiu pateikiama aktuali 
vartotojams informacija. 

Be to, pateikiant tokius duomenis apie kilmės šalį ar regioną nesudaromos kliūtys vidaus 
rinkai.
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Pakeitimas 487
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pakeitimas 488
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Taip pat turėtų būti įmanoma nurodant kilmę nurodyti vidutinį geografinį vienetą tarp šalies 
ir vietos.
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Pakeitimas 489
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
papildant 9 straipsnio 1 dalies i punkte 
nustatytus reikalavimus, 3 ir 4 dalys 
taikomos, kai maisto produkto kilmės šalis 
ar provenencijos vieta nurodomos 
savanoriškai, norint informuoti vartotoją, 
kad maisto produktas kilęs arba yra iš 
Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar 
vietos.

Or. en

Pagrindimas

Jei, kartu su privalomaisiais 9 straipsnio l dalies i punkto reikalavimais, kai pateikiama 
informacija apie maisto produkto sudedamųjų dalių kilmės šalį, ši informacija turėtų atitikti 
35 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Pakeitimas 490
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas,
visų pirma pagal 2006 m. kovo 20 d. 
Tarybos reglamentus (EB) Nr. 509/2006 
ir (EB) Nr. 510/2006 bei 9 straipsnio 1 
dalies ia punkto nuostatas, 3 ir 4 dalys 
taikomos, kai maisto produkto kilmės šalis 
ar provenencijos vieta nurodomos 
savanoriškai, norint informuoti vartotoją, 
kad maisto produktas kilęs arba yra iš 
Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar 
vietos. Tokiais atvejais taikomas 
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ženklinimas: „Pagaminta ES (valstybė 
narė)“. Papildomai gali būti nurodomas 
regiono pavadinimas. 

Or. it

Pagrindimas

Nurodant kilmės regioną patenkinamas daugelio vartotojų noras, kad tradiciniai regiono 
gaminiai būtų atitinkamai paženklinti. Etikete „Pagaminta ES (valstybė narė)“ nurodoma, 
kad laikomasi atitinkamų Bendrijos teisės aktų maisto produktų srityje, taigi ši informacija 
gali būti aktuali vartotojams, įskaitant vartotojus už Bendrijos ribų.

Pakeitimas 491
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 ir 4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Informacija apie kilmės šalį nurodoma, 
jeigu kitos nuorodos apie maistą yra 
klaidinančios ar melagingos.

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

Or. fr

Pagrindimas

Šia nauja formuluote reglamentas suderinamas su Reglamentu (EB) Nr. 834/2007 dėl 
ekologinės gamybos ir vartotojai bus įspėjami tais atvejais, kai kita informacija gali būti 
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klaidinanti. Taip bus užkertamas kelias neesminei informacijai sumažinti kitos, labiau 
svarbios informacijos matomumą.

Pakeitimas 492
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Paukštienos ar mėsos kilmės šalies žymėjimas turėtų būti privalomas. Todėl 35 straipsnio 4 
dalis, kurioje nurodomi reikalavimai dėl savanoriško mėsos kilmės šalies žymėjimo, 
nebereikalinga. Tinkama nuostata traukta į 9 straipsnio 1i dalį.

Pakeitimas 493
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Paprastai ES parduodamas viskis ženklinamas kilmės šalies etikete ir vartotojams ši 
informacija yra labai svarbi.  Tačiau kai kurių rūšių viskis, nenurodant jo kilmės, pažymimas 
kitais ženklais, kuriais bandoma įteigti, kad jis pagamintas vienoje iš pagrindinių viskį 
gaminančių šalių, kai iš tikrųjų taip nėra.  Taigi, kad nebūtų klaidinami vartotojai, būtų 
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tikslinga nurodyti visų ES parduodamų viskio rūšių kilmės šalį.

Pakeitimas 494
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Tradiciškai Europos Sąjungoje parduodamas viskis ženklinamas nurodant jo kilmės šalį; 
vartotojai šiai informacijai skiria didelę svarbą. Tačiau tam tikrų rūšių viskis, nenurodant jo 
kilmės, pažymimas kitais ženklais, kuriais bandoma įteigti, kad jis pagamintas vienoje iš 
pagrindinių viskį gaminančių šalių, nors iš tikrųjų taip nėra. Taigi, kad nebūtų klaidinami 
vartotojai, būtų tikslinga nurodyti visų ES parduodamų viskio rūšių kilmės šalį. 

Pakeitimas 495
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Komisija gali nustatyti su pagal 1–5 
dalis savanoriškai teikiamų duomenų 
naudojimo sąlygomis ir kriterijais 
susijusias įgyvendinimo taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

Ši nuostata susijusi tik su ankstesnėmis dalimis.

Pakeitimas 496
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Sąvoka „vegetariškas“ neturėtų būti 
taikoma maistui, kuris susideda ar yra 
pagamintas iš produktų, gautų iš mirusių 
ar paskerstų gyvūnų, ar gyvūnų, kurie 
miršta dėl to, kad buvo suvalgyti.. Sąvoka 
„veganiškas“ neturėtų būti taikoma 
maistui, kuris susideda ar buvo 
pagamintas iš gyvūnų ar gyvulinės kilmės 
produktų (įskaitant produktus, gautus iš 
gyvų gyvūnų).

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu sąvokos „vegetaras“ ir „veganas“ nėra teisiškai apsaugotos. Praktiškai tai reiškia, 
kad kiekvienas gamintojas gali žymėti savo gaminį kaip „vegetarišką“, nors jis toks ir nėra. 
Minėtą apibrėžtį po daugelio metų diskusijų pateikė JK Maisto standartų agentūra (angl. 
Food Standards Agency).

Pakeitimas 497
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Pagal 3 straipsnio 1 dalies nuostatas 
leidžiama pateikti su maisto produktais 
susijusius aplinkos, socialinę ir etinę 
aspektus. Siekiant, kad nebūtų skatinami 
savavališki įsipareigojimai ir būtų 
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užtikrinama galimybė palyginti, Komisija 
per [12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos] pateikia pasiūlymą dėl 
teisės akto dėl tokių su maistu susijusių 
kriterijų. 

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos, socialiniai ir etiniai kriterijai yra svarbūs vartotojams apsispręsti padedantys 
veiksniai. Todėl reikėtų skatinti tokios informacijos pateikimą.

Pakeitimas 498
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Bendras sveikos mitybos simbolis

1. Iki ...* Komisija nustato bendrą 
tinkamos mitybos simbolį, kad vartotojai 
galėtų lengviau atpažinti sveikesnius 
atitinkamų maisto kategorijų produktus.
Ši priemonė, skirta šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimama laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
2. Maisto produktai, kuriuos leidžiama 
ženklinti bendru sveikos mitybos simboliu, 
atitinka Komisijos nurodytus kriterijus ir 
maistinių medžiagų apibūdinimus, 
nustatytus pagal 2006 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl 
teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą 4 straipsnį.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
kriterijai nustatomi atsižvelgiant visų 
pirma į:
a) bendrą maisto produkto maistinę sudėtį 
ir jame esančias maistines medžiagas, 
kurių poveikis sveikatai buvo moksliškai 
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pripažintas;
b) maisto produkto (arba maisto produktų 
kategorijų) vaidmenį ir svarbą bei naudą 
visų gyventojų arba, jei reikia, atitinkamai 
tam tikrų rizikos grupių, įskaitant vaikus, 
mitybai.
Kriterijai grindžiami mokslo duomenimis 
apie mitybą, maistingumą ir jų poveikį 
sveikatai.
Nustatydama kriterijus Komisija 
reikalauja, kad tarnyba per 12 mėnesių 
suteiktų atitinkamas mokslines 
konsultacijas.
___________

* Trečiųjų metų nuo šio reglamento priėmimo 
dienos sausio 1 d.
1 OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų naudojamas bendras sveikos mitybos simbolis, vartotojams perkant maisto produktus 
jiems būtų lengviau atpažinti sveikatai naudingesnį produktą. Sveikos mitybos simboliu 
pažymėto maisto sudėtyje galėtų būti, pavyzdžiui, mažiau riebalų, cukraus, druskos ir daugiau 
dietinių skaidulinių medžiagų negu to paties tipo maisto produktuose, nepaženklintuose šiuo 
simboliu. Jei būtų naudojamas sveikos mitybos simbolis, vartotojai, pirkdami produktus, 
galėtų tik trumpai žvilgtelėję pasirinkti sveikatai naudingesnį produktą. 

Pakeitimas 499
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant padėti vartotojams nustatyti 
sveikatai naudingesnį produktą maisto 
produktų kategorijose, 20XX m. sausio 
1 d. (treji metai po priėmimo) Komisija 
vadovaudamasi 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka nustato bendrą sveikos 
mitybos simbolį.
2. Maisto produktai, kuriuos leidžiama 
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ženklinti bendru sveikos mitybos simboliu, 
atitinka Komisijos nurodytus kriterijus.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
kriterijai nustatomi atsižvelgiant visų 
pirma į:
a) bendrą maisto produkto maistinę sudėtį 
ir jame esančias maistines medžiagas, 
kurių poveikis sveikatai buvo moksliškai 
pripažintas;
b) maisto produkto (arba maisto produktų 
kategorijų) vaidmenį ir svarbą bei naudą 
gyventojų mitybai.
Kriterijai grindžiami mokslo duomenimis 
apie mitybą, maistingumą ir jų poveikį 
sveikatai. Nustatydama kriterijus 
Komisija reikalauja, kad tarnyba per 12 
mėnesių suteiktų atitinkamas mokslines 
konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

A common positive nutrition symbol could help consumers to identify the healthier options 
within food categories. It indicates that the product meets criteria for, for example, lower 
levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. The criteria, if set 
through a thorough scientific process, also offer guidance to industry to reformulate and 
innovate its products. A positive symbol enables the consumer to make the healthier choice by 
a quick glance at the moment of purchase. Foods carrying the positive symbol are not ’diet 
foods’ but are intended for everyone who wants to choose for a healthier diet.

Pakeitimas 500
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Siekiant padėti vartotojams nustatyti 
sveikatai naudingesnį produktą maisto 
produktų kategorijose, 20XX m. sausio 
1 d. (treji metai po priėmimo) Komisija 
vadovaudamasi 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta tvarka nustato bendrą sveikos 
mitybos simbolį.
2. Maisto produktai, kuriuos leidžiama 
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ženklinti bendru sveikos mitybos simboliu, 
atitinka Komisijos nurodytus kriterijus 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nustatytos 
tvarkos.
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
kriterijai nustatomi atsižvelgiant visų 
pirma į:
a) bendrą maisto produkto maistinę sudėtį 
ir jame esančias maistines medžiagas, 
kurių poveikis sveikatai buvo moksliškai 
pripažintas;
b) maisto produkto (arba maisto produktų 
kategorijų) vaidmenį ir svarbą bei naudą 
gyventojų mitybai.
Kriterijai grindžiami mokslo duomenimis 
apie mitybą, maistingumą ir jų poveikį 
sveikatai.
Nustatydama kriterijus Komisija 
reikalauja, kad tarnyba per 12 mėnesių 
suteiktų atitinkamas mokslines 
konsultacijas.

Or. en

Pagrindimas

A common positive nutrition symbol is there to help consumers identifying the healthier 
options within food categories. It indicates that the products meets criteria for, for example, 
lower levels of saturated fat, sugars, salt and higher levels of dietary fibre. By choosing foods 
with the positive symbol, it is easy for consumers to improve their diet, which can lead to 
better health. The criteria, if set through a thorough scientific process, also offer guidance to 
industry to reformulate and innovate its products. A positive symbol enables to make the 
healthy choice by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a positive 
symbol are suitable for all healthy individuals. Foods carrying the positive symbol are not 
'diet foods' but are intended for everyone who wants a healthy diet.

Pakeitimas 501
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis
Pateikimas

Išbraukta.
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Savanoriška informacija neteikiama taip, 
kad dėl to trūktų vietos privalomajai 
informacijai išdėstyti.

Or. en

Pagrindimas

Dėl teisinio tikrumo šiame straipsnyje numatytas reikalavimas, iš esmės jo nekeičiant, šiuo 
pakeitimu perkeliamas į 35 straipsnį.


