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Pakeitimas 502
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Be 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnyje 
nurodytų privalomų duomenų valstybės 
narės 42 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
reikalauti papildomų privalomų duomenų 
apie konkrečių tipų ar kategorijų maisto 
produktus, pagrįsdamos šį reikalavimą:

1. Be 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnyje 
nurodytų privalomų duomenų valstybės 
narės 42 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
reikalauti papildomų privalomų duomenų 
apie konkrečių tipų ar kategorijų maisto 
produktus ir papildomos informacijos apie 
maistinių medžiagų kiekį, kuri būtų 
pateikiama naudojant spalvas ir tekstą, 
pagrįsdamos šį reikalavimą:

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės turi turėti galimybę pasirinkti privalomą spalvinių kodų ženklinimo sistemą, 
jei jos pageidauja ją naudoti.

Pakeitimas 503
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(d) pramoninės ir komercinės nuosavybės 
teisių apsauga, provenencijos nuorodomis, 
registruotaisiais kilmės vietos pavadinimais 
ir nesąžiningos konkurencijos prevencija.

(d) pramoninės ir komercinės nuosavybės 
teisių apsauga, regioninės provenencijos 
nuorodomis, registruotaisiais kilmės vietos 
pavadinimais ir nesąžiningos 
konkurencijos prevencija.

Or. de
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Pakeitimas 504
Struan Stevenson

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šias priemones neturi būti 
daroma kliūčių laisvam prekių judėjimui 
vidaus rinkoje.

Or. en

Pagrindimas

Naujajame reglamente, kuris skirtas ES ženklinimo taisyklėms sujungti ir supaprastinti ir 
kuris atitinka geresnio reglamentavimo darbotvarkę, reikėtų nustayti reikalavimą, kad naujos 
taisyklės neturėtų kliudyti laisvam judėjimui vidaus rinkoje.

Pakeitimas 505
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės 
narės gali imtis priemonių, susijusių su 
privalomu maisto produktų kilmės šalies 
ar provenencijos vietos nurodymu tik jei 
įrodomas ryšys tarp tam tikrų maisto 
produkto savybių ir jo kilmės ar 
provenencijos. Pranešdamos apie tokias 
priemones Komisijai valstybės narės 
pateikia įrodymų, kad daugumai vartotojų 
ši informacija labai svarbi.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata pernelyg ribojanti ir neatitinka 9 straipsnio 1 dalies i punkto pakeitimo.
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Pakeitimas 506
Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės 
narės gali imtis priemonių, susijusių su 
privalomu maisto produktų kilmės šalies 
ar provenencijos vietos nurodymu tik jei 
įrodomas ryšys tarp tam tikrų maisto 
produkto savybių ir jo kilmės ar 
provenencijos. Pranešdamos apie tokias 
priemones Komisijai valstybės narės 
pateikia įrodymų, kad daugumai vartotojų 
ši informacija labai svarbi.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 507
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Nacionalinės nuostatos dėl konkrečių 

pateikimo būdų
Be 34 straipsnyje nurodytų reikalavimų, 
valstybės narės gali nuspręsti nustatyti 
privalomą sistemą, pagal kurią naudojant 
spalvas ir tekstą papildomai būtų 
pateikiama informacija apie 
maistingumą.
Tokios nacionalinės sistemos 
parengiamos laikantis šio reglamento II ir 
III skyriuose nustatytų bendrųjų principų 
ir reikalavimų ir atsižvelgiant į 
nepriklausomo vartotojų tyrimo ir išsamių 
konsultacijų su suinteresuotosiomis 
šalimis rezultatus.
Komisija skatina ir palengvina valstybių 
narių ir Komisijos ir valstybių narių 
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keitimąsi informacija klausimais, 
susijusiais su nacionalinių sistemų 
tvirtinimu ir taikymu, ir skatina 
suiteresuotąsias šalis dalyvauti šiame 
procese.
(Pirmą mėnesio dieną, praėjus 5 metams 
nuo šio reglamento įsigaliojimo) Komisija 
vertina surinktą informaciją apie 
vartotojų naudojimąsi įvairiomis 
nacionalinėmis sistemomis ir apie tai, 
kaip vartotojai jas supranta, siekiant 
nustatyti, kuri sistema yra geriausia ir 
naudingiausia Europos vartotojams. 
Remdamasi šio vertinimo rezultatais, 
Komisija pateikia pasiūlymą dėl 
suderintos Europos priekinės pakuotės 
pusės ženklinimo sistemos.

Or. en

Pagrindimas

Atlikus nepriklausomą tyrimą nustatyta, kad mitybinį teiginį, pateiktą naudojant spalvinių 
kodų sistemą, vartotojai geriausiai supranta ir jis jiems labiausiai patinka. Taigi valstybės 
narės turi turėti galimybę tam tikram laikotarpiui nustatyti nacionalines sistemas, kad vėliau 
būtų parengta geriausia Europos lygmens sistema.

Pakeitimas 508
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a straipsnis
Be 34 straipsnio 1 dalyje ir 34 straipsnio 2 
dalyje nurodytų reikalavimų, valstybės 
narės, vadovaudamosi 42 straipsnyje 
nustatyta tvarka, gali nuspręsti remti 
papildomas savanoriškas sistemas, pagal 
kurias informacija apie maistingumą būtų 
pateikiama naudojant kitus išraiškos 
būdus, jei:



AM\800455LT.doc 7/50 PE431.151v01-00

LT

– tokios nacionalinės sistemos 
parengiamos laikantis šio reglamento II ir 
III skyriuose nustatytų bendrųjų principų 
ir reikalavimų; 

– valstybių narių remiamos sistemos 
parengtos atsižvelgiant į nepriklausomo 
vartotojų tyrimo ir išsamių konsultacijų 
su suinteresuotosiomis šalimis dėl to, kas 
geriausia vartotojui, rezultatus; 

– jos pagrįstos suderintais orientaciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamo energijos ar maistinių 
medžiagų kiekio.
Komisija palengvina keitimąsi 
informacija klausimais, susijusiais su 
nacionalinių sistemų tvirtinimu ir 
taikymu, ir skatina visas suiteresuotąsias 
šalis dalyvauti šiame procese. Komisija 
taip pat sudaro sąlygas visuomenei 
susipažinti su šiais duomenimis. 

(Pirmą mėnesio dieną, praėjus 5 metams 
nuo šio reglamento įsigaliojimo) Europos 
Komisija vertina surinktą informaciją 
apie vartotojų naudojimąsi įvairiomis 
nacionalinėmis sistemomis ir apie tai, 
kaip vartotojai jas supranta, siekiant 
nustatyti, kuri sistema yra geriausia ir 
naudingiausia Europos vartotojams. 
Remdamasi šio vertinimo rezultatais, 
Komisija pateikia ataskaitą, kuri 
siunčiama Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės joms pageidaujant turi turėti galimybę remti papildomas savanoriškas 
sistemas, pagal kurias informacija apie maistingumą būtų pateikiama naudojant kitus 
išraiškos būdus. 



PE431.151v01-00 8/50 AM\800455LT.doc

LT

Pakeitimas 509
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dėl pieno ir pieno produktų, teikiamų 
pakartotiniam naudojimui skirtuose 
stikliniuose buteliuose, valstybės narės gali 
priimti nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 
straipsnio 2 dalies nukrypstančias 
nuostatas.

Dėl pieno, fermentuoto pieno ir 
grietinėlės, jei į juos nepridėta jokių 
sudedamųjų dalių, išskyrus pieno 
produktus arba mikroorganizmų kultūras, 
kurie yra pagrindiniai gamybos elementai, 
teikiamų pakartotiniam naudojimui 
skirtuose stikliniuose buteliuose, valstybės 
narės gali priimti nuo 9 straipsnio 1 dalies 
ir 10 straipsnio 2 dalies nukrypti 
leidžiančias nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies nukrypstančios 
nacionalinės priemonės nebūtų taikomos pieno produktams, į kuriuos dedama, pvz., cukraus, 
kvapiųjų medžiagų ar kitų ne pieno sudedamųjų dalių.

Pakeitimas 510
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Alkoholiniai gėrimai
Kol nebus priimtos 20 straipsnio e punkte 
nurodytos Bendrijos nuostatos, valstybės 
narės gali palikti galioti nacionalines 
gėrimų, kurių alkoholio koncentracija 
pagal tūrį didesnė nei 1,2%, sudedamųjų 
dalių išvardijimo taisykles .

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Alkoholinių gėrimų sudedamųjų dalių išvardijimas turėtų būti privalomas. Išbraukus 20 
straipsnio e punktą 40 straipsnis nebereikalingas.

Pakeitimas 511
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
40 a straipsnis (naujas)

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

40a straipsnis
40a. Valstybės narės gali priimti naujas 
arba toliau taikyti jau esamas 
nacionalines priemones, pagal kurias 
nustatomi papildomi privalomi 
reikalavimai maisto verslo operatoriams, 
kurie pasirenka savanoriškai ženklinti 
specifines maisto produktų savybes.

Or. en

Pagrindimas

The article is added in order to allow member states to define national provisions on specific 
quality aspects of food or food ingredients. For instance, some Member States have 
established non-mandatory labels for 'gmo-free' foods (foods produced from animals that 
have not been fed with genetically modified feedingstuffs). These national schemes are 
sometimes of a 'facultative obligatory' nature: business operators do not have to participate, 
but IF they participate, they have to comply with specific requirements. Such schemes are not 
accounted for in the draft regulation (Art. 38 only concerns mandatory particulars and Art. 
44 only concerns non-binding rules). Since Article 37 states as a principle that member states 
may only adopt provisions in the field of food information where this is provided for, a 
respective provision must be inserted.
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Pakeitimas 512
Edite Estrela, José Manuel Fernandes

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu pakuojami 
pardavimo vietoje arba fasuoti tiesioginiam 
pardavimui, valstybės narės gali priimti 
išsamias taisykles, susijusias su 9 ir 10 
straipsniuose minėtų duomenų nurodymo 
būdu.

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu pakuojami 
pardavimo vietoje arba yra fasuoti 
tiesioginiam pardavimui, valstybės narės 
gali priimti išsamias taisykles, susijusias su 
9 straipsnio 1 dalies c punkte minėtų 
duomenų, kuriuos jos gali reikalauti 
pateikti, nurodymo būdu.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 dalyje nurodytų nuostatų 
tekstus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 513
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu pakuojami 

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu pakuojami 
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pardavimo vietoje arba fasuoti tiesioginiam 
pardavimui, valstybės narės gali priimti 
išsamias taisykles, susijusias su 9 ir 10 
straipsniuose minėtų duomenų nurodymo 
būdu.

pardavimo vietoje arba yra fasuoti 
tiesioginiam pardavimui:

a) tik 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodytus duomenis teikti privaloma;
b) kitų 9 ir 10 straipsniuose nurodytų 
duomenų teikti neprivaloma, nebent 
valstybės narės priimtų taisykles, pagal 
kurias būtų reikalaujama pateikti kai 
kuriuos arba visus tokius duomenis.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.

2. Valstybės narės gali priimti taisykles dėl 
1 dalyje nurodytų duomenų teikimo būdo.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 dalies a punkte ir 1 dalies b 
punkte nurodytų nuostatų tekstus.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama išvengti padėties, kai valstybės narės būtų įpareigotos priimti teisės 
aktus, pagal kuriuos būtų užkertamas kelias galimam tiesioginiam šio reglamento taikymui 
nefasuotiems maisto produktams.

Šiuo pakeitimu siekiama išlaikyti dabartinę padėtį. Nefasuoti maisto produktai 
reglamentuojami teisės aktais, tačiau valstybės narės turi imtis veiksmų, kad jie būtų 
veiksmingai (pasirinktinai) taikomi, atsižvelgiant į tai, jog valstybės narės nefasuotiems 
produktams negali netaikyti privalomos nuostatos dėl informacijos apie alergenus. 

Pakeitimas 514
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis 

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės priemonės dėl nefasuotų 
maisto produktų

Nefasuoti maisto produktai

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo 

1. Su 13 straipsnio 4 dalyje nurodytais 
maisto produktais pateikiami 9 straipsnio 
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įstaigoms yra pateikiami pardavimui 
nefasuoti arba jei jie vartotojo prašymu 
pakuojami pardavimo vietoje arba fasuoti 
tiesioginiam pardavimui, valstybės narės 
gali priimti išsamias taisykles, susijusias 
su 9 ir 10 straipsniuose minėtų duomenų 
nurodymo būdu.

1 dalies c punkte nurodyti duomenys. 

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.

2. Kitų 9 ir 10 straipsniuose nurodytų 
duomenų neprivaloma teikti, nebent 
valstybės narės priimtų taisykles, pagal 
kurias būtų reikalaujama pateikti kai 
kuriuos ar visus tokius duomenis arba šių 
duomenų dalis.
2a. Valstybės narės gali priimti išsamias 
taisykles, dėl būdo, kuriuo pateikiama 1 ir 
2 dalyse minėta informacija.

Or. en

Pagrindimas

Dėl nefasuotiems maisto produktams būdingų žymėjimo sunkumų šiems maisto produktams iš 
esmės neturėtų būti taikomi daugelis žymėjimo reikalavimų, išskyrus informaciją apie 
alergenus. Valstybės narės turėtų lanksčiai spręsti, kaip geriausiai pateikti informaciją 
vartotojams.

Pakeitimas 515
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu pakuojami 
pardavimo vietoje arba fasuoti tiesioginiam 
pardavimui, valstybės narės gali priimti 
išsamias taisykles, susijusias su 9 ir 10 
straipsniuose minėtų duomenų nurodymo 
būdu.

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu gaminami ir 
pakuojami pardavimo vietoje arba yra 
sufasuoti tiesioginiam pardavimui:

a) 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenis teikti privaloma;
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b) kitų duomenų, nurodytų 9 ir 10 
straipsniuose, neprivaloma teikti, nebent
valstybės narės priima taisykles, pagal 
kurias tam tikrus arba visus šiuos 
duomenis pateikti privaloma.

Pagal valstybių narių priimtas taisykles 
užtikrinama, kad duomenys, kuriuos apie 
nefasuotus maisto produktus turi teikti 
maisto verslo operatoriai, apimtų 
pakankamai informacijos vartotojui ar 
viešojo maitinimo įstaigoms.

Or. en

Pagrindimas

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food.

Pakeitimas 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.

2. Valstybės narės gali priimti išsamias 
taisykles dėl 1 dalyje nurodytų duomenų 
pateikimo būdo.

Or. en
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Pakeitimas 517
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte ir 29 straipsnio 
1 dalies a punkte, jei vartotojui ar viešojo 
maitinimo įstaigai teikiama pakankamai 
informacijos.

Or. de

Pagrindimas

Nefasuotiems maisto produktams privaloma nurodyti alergenus ir energinę vertę.

Pakeitimas 518
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte ir 10 
straipsnyje, jei vartotojui ar viešojo 
maitinimo įstaigai teikiama pakankamai 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad III priedo (kuris minimas 10 straipsnyje) reikalavimai „dėl maisto 
produktų, kurių žymėjime turi būti vienas ar keli papildomi duomenys“ (pvz., tam tikromis 
dujomis supakuoti maisto produktai, maisto produktai su dideliu kofeino kiekiu ir kt.), galiotų 
ir nefasuotiems maisto produktams.
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Pakeitimas 519
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 dalies b punkte ir 2 dalyje
nurodytų nuostatų tekstus.

Or. en

Pagrindimas

Food or meals produced by retail establishments or mass caterers are often produced in a 
non-standardized way whereby the ingredients and recipes may vary frequently, maybe from 
day to day. It is therefore not possible, for example, to establish a precise nutrition declara-
tion for these types of food. Moreover, the task would be too time consuming and expensive 
for the companies. Also, these types of foods are typically packed on the sales premises at the 
consumer’s request or pre-packed for direct sale. It is therefore important to exempt these 
types of food from the requirement for a nutrition declaration. However, the Member States 
should be given the right to adopt rules requiring the provision of some or all of the particu-
lars, which are mandatory for pre-packed food. 

Pakeitimas 520
Mairead McGuinness, Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis 

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija tariasi su Maisto produktų 
nuolatiniu komitetu, įkurtu pagal 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 
straipsnio 1 dalį, jei tokios konsultacijos, 
jos nuomone, yra reikalingos arba jei to 
reikalauja valstybė narė.

2. Komisija konsultuojasi su Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu 
komitetu, įkurtu pagal Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį, jei tokios 
konsultacijos, jos nuomone, yra reikalingos 
arba jei to prašo valstybė narė. Be to, 
Komisija, vadovaudamasi Direktyvoje 
98/34/EB numatytomis nuostatomis, 
nustato oficialią pranešimų visiems 
suinteresuotiesiems subjektams teikimo 
tvarką.
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Or. en

Pagrindimas

Kai ES lygmeniu priimamos naujos ženklinimo priemonės, pagal šį pakeitimą nustatoma 
daugiau skaidrumo ir reikalavimas konsultuotis su visais suinteresuotaisiais subjektais.

Pakeitimas 521
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Tarybos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priemonėms, apie kurias valstybės 
narės praneša 1–4 dalyse nurodyta tvarka, 
netaikoma 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/34/EB, nustatanti informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus bei 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarką.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu 42 straipsnio 2 dalies pakeitimu nustatomas skaidrios pranešimų teikimo tvarkos, 
kuri susijusi su vartotojais ir gamintojais, reikalavimas. Todėl visiems naujiems žymėjimo 
reikalavimams reikėtų nebetaikyti formalaus tikrinimo išimties. 

Pakeitimas 522
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija gali priimti išsamias šio skyriaus 
taikymo taisykles. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, 
priimamos 49 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
tvarka.

Komisija gali priimti išsamias šio skyriaus 
taikymo taisykles. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
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tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jei priemonės skirtos šio reglamento neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, jos 
priimamos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 523
Karin Kadenbach

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalies įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali priimti, 
rekomenduoti arba kitaip patvirtinti 
nacionalines sistemas, sudarytas tik iš 
neprivalomų taisyklių, pvz., 
rekomendacijų, gairių, standartų ar bet 
kokių kitokių neprivalomų taisyklių
(toliau – nacionalinės sistemos), ir skirtas 
užtikrinti toliau išvardytų nuostatų taikymą 
bei atitinkančias jomis nustatytus esminius 
reikalavimus:

1. Valstybės narės gali priimti, 
rekomenduoti arba kitaip patvirtinti 
nacionalines sistemas, pvz., 
rekomendacijas, gaires, standartus ar bet 
kokias kitokias taisykles (toliau –
nacionalinės sistemos), skirtas užtikrinti 
toliau išvardytų nuostatų taikymą bei 
atitinkančias jomis nustatytus esminius 
reikalavimus:

Or. de

Pakeitimas 524
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Valstybės narės teikia Komisijai 
išsamius duomenis apie 1 dalyje nurodytas 
nacionalines sistemas, įskaitant pagal tą 
nacionalinę sistemą ženklintų maisto 
produktų identifikatorių. Komisija sudaro 
sąlygas visuomenei susipažinti su šiais 
išsamiais duomenimis, visų pirma 

5. Valstybės narės teikia Komisijai 
išsamius duomenis apie 1 dalyje nurodytas 
nacionalines sistemas, pvz., kriterijus ir 
mokslinius tyrimus, kuriais jos paremtos,
įskaitant pagal tą nacionalinę sistemą 
ženklintų maisto produktų identifikatorių. 
Komisija sudaro sąlygas visuomenei 
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specialiajame tinklalapyje. susipažinti su šiais išsamiais duomenimis, 
visų pirma specialiajame tinklalapyje.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata yra esminė siekiant užtikrinti su nacionalinėmis sistemomis susijusį skaidrumą.

Pakeitimas 525
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 pakeitimai
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 25 
straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:
1. Administracinę valdybą sudaro 
Komisijos atstovas ir šešiolika narių, 
kuriuos pasikonsultavusi su Europos 
Parlamentu Tarybos skiria iš Komisijos
pasiūlyto sąrašo, kuriame pateiktas daug 
didesnis kandidatų skaičius, nei reikia 
paskirti narių. Du narius iš šešiolikos 
skiria Europos Parlamentas. Keturi iš 
minėtų narių turi būti iš vartotojus ir kitus 
maisto grandinės dalyvius atstovaujančių 
organizacijų. Komisijos sudarytas sąrašas 
kartu su atitinkamais dokumentais 
išsiunčiamas Europos Parlamentui. Kuo 
skubiau ir ne vėliau kaip per tris mėnesius 
nuo šio perdavimo, Europos Parlamentas 
savo nuomonę gali pateikti svarstyti 
Tarybai, kuri tada paskiria Valdančiąją 
tarybą.
Tarybos nariai skiriami taip, kad būtų 
užtikrinti aukščiausi kompetencijos 
standartai, įvairių sričių ekspertų 
atstovavimas ir kuo didesnis geografinis 
pasiskirstymas Sąjungos teritorijoje.

Or. en
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Pakeitimas 526
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 pakeitimai
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 4 
straipsnis papildomas šiuo punktu: 
„d) ar žuvys iš išteklių, kuriems taikomas 
ES priimtas išteklių atkūrimo planas.“

Or. en

Pagrindimas

Daugelis vartotojų, priimdami sprendimą pirkti, yra ypač suinteresuoti žinoti, ar atitinkamos 
rūšies žuvų ištekliams gresia pavojus. Todėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo straipsnis dėl vartotojų 
informavimo turėtų būti pakeistas, kad vartotojai galėtų priimti pagrįstą sprendimą.

Pakeitimas 527
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 ir 3 a (nauja) pastraipos 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba 
mažiau nei 50 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 
10 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus 
straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].
Maisto produktai, kurie buvo pateikti 
rinkai arba paženklinti iki [įsigaliojimo 
data] ir neatitinka šio reglamento 
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reikalavimų, gali būti teikiami rinkai iki 
minimalaus tinkamumo vartoti termino 
arba galutinio suvartojimo termino.

Or. fr

Pagrindimas

Reikėtų įtraukti europinį MVĮ apibrėžimą ir atsižvelgti į atsargų tvarkymą.

Pakeitimas 528
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 ir 3 a (nauja) pastraipos 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba 
mažiau nei 100 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 
5 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus 
straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

Maisto produktai, kurie buvo pateikti 
rinkai iki šio reglamento įsigaliojimo, gali 
būti parduodami, kol baigsis jų atsargos.

Or. de

Pagrindimas

Norint, kad konkrečios MVĮ taikomos nuostatos būtų veiksmingos, jos turėtų būti pakeistos ir 
MVĮ darbuotojų skaičius turėtų būti padidintas. Maisto produktams, kurie buvo pateikti rinkai 
iki šio reglamento įsigaliojimo, reikėtų numatyti galimybę toliau juos parduoti, kol baigsis jų 
atsargos.
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Pakeitimas 529
Peter Liese, Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse dirba mažiau nei 50
darbuotojų ir kurių metinė apyvarta ir 
(arba) metinis balansas neviršija 2 
mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus 
straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].
Valstybės narės gali patvirtinti savo 
nuostatas, kurios reglamentuotų šiuos 
mažus ir vidutinius maisto verslo 
operatorius.

Or. de

Pagrindimas

Mažoms ir vidutinėms įmonėms, kuriose dirba mažiau kaip 50 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 2 mln. EUR, turinčioms vieną ar daugiau 
padalinių ne gamybos vietoje, taip pat neturėtų būti taikomas ženklinimo reikalavimas. Šie 
maisto verslo operatoriai neturi galimybių pateikti reikalaujamos informacijos.

Pakeitimas 530
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maisto produktai, kurie buvo pateikti 
apyvartai iki šio reglamento įsigaliojimo ir 
kurie neatitinka jo reikalavimų, gali būti 
apyvartoje, kol baigsis jų atsargos. Tačiau 
prieš įsigaliojant šiam reglamentui 
Europos Komisija, pasikonsultavusi su 
maisto pramonės atstovais ir kitomis 
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suinteresuotosiomis šalimis, nustato 
vėlesnį galutinį terminą, kuriam 
pasibaigus visi maisto produktai, 
nepaisant jų atsargų ir galiojimo termino, 
turi atitikti šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 531
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

– riebalai, – riebalai,
– angliavandeniai, – angliavandeniai,
– skaidulinės medžiagos, – skaidulinės medžiagos,
– baltymai, – baltymai,
– druska, – druska,
– XI priedo A dalies 1 punkte išvardyti 
vitaminai ir mineralinės medžiagos, kurių 
esama reikšmingais kiekiais, kaip apibrėžta 
XI priedo A dalies 2 punkte.

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

Or. en

Pakeitimas 532
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „trans-riebalai“ – tai riebalų rūgštys su 
ne mažiau kaip viena nekonjuguota (t. y. ne 

4. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.
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mažiau kaip viena įterpta metileno grupe) 
dviguba anglies-anglies jungtimi trans 
konfigūracijoje;

Or. de

Pagrindimas

Suderinimas su 29 straipsnio 2 dalimi.

Pakeitimas 533
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Komisijos siūlomas apibrėžimas taisyklingas, tačiau turi neigiamą atspalvį; be to, reikėtų 
paminėti tik tuos poliolius, kurie susiję su maisto produktų ženklinimu, būtent saldiklius.

Pakeitimas 534
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

13. „priekinė pakuotės pusė“ – tai maisto 
produkto pakuotės pusė arba plotas, kuri 
(-s) tikriausiai bus rodoma (-s) arba 
matoma (-s) normaliomis arba įprastinėmis 
pardavimo arba naudojimo sąlygomis, jei 
nedaroma įtakos tradicinei produktų 
išvaizdai.



PE431.151v01-00 24/50 AM\800455LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Sąvoka „priekinė pakuotės pusė“ yra labiau tinkama, nes ji apima priekinę pusę, o kur tai 
neįmanoma – pakuotės vaizdą iš viršaus. Siekiant netrukdyti tradicinių maisto produktų 
pateikimui, informacija paprastai pateikiama tradicinio maisto produkto apatinėje arba 
užpakalinėje pusėje.

Pakeitimas 535
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Mitybinis teiginys turėtų būti pateikiamas bet kurioje pakuotės vietoje operatoriaus 
pageidavimu. Taigi nėra poreikio apibrėžti sąvoką „pagrindinis regėjimo laukas“ .

Pakeitimas 536
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1.1 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1.1a. Maisto produktai, kurių pakuotėje 
yra nanomedžiagų 
teiginys „pakuotė su nanomedžiagomis“ 
turi būti pateiktas prie maisto produkto 
pavadinimo.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vartotojų pasirinkimo laisvę, turėtų būti nurodyta, ar produktas fasuotas 
pakuotėje, kurią pagaminti naudojamos nanomedžiagos.

Pakeitimas 537
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimas 538
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.2 Maisto produktai, į kuriuos pridėta 
cukraus arba cukrų ir saldiklio arba 
saldiklių, kaip nustatyta Direktyva 
89/107/EEB

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

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

Or. en
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Pakeitimas 539
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2.3 Maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
aspartamo arba neotamo, kaip nustatyta 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1333/2008  

„sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“ „sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“

Or. en

Pagrindimas

Neotamas jau turbūt greitai bus patvirtintas pagal komitologijos procedūrą. Jis gaunamas iš 
aspartamo ir jame taip pat yra fenilalanino. Taigi svarbu, ypač asmenims, sergantiems 
fenilketonurija, pritaikyti ženklinimo nuostatas.

Direktyva 89/107/EEB (nurodyta Komisijos pasiūlyme) ir Direktyva 94/35/EB (neotamo 
patvirtinimo pagrindas) panaikinamos 2010 m. sausio 20 d. ir pakeičiamos nauju Reglamentu 
Nr. 1333/2003 dėl maisto priedų.

Pakeitimas 540
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 a punktas (naujas)

Pakeitimas

3a. MAISTO PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE YRA GLUTAMO RŪGŠČIŲ ARBA 
GLUTAMO RŪGŠTIES DRUSKŲ
3a.1 Maisto produktai, kurių sudėtyje yra 
vienas arba keli maisto priedai: E620, 
E621, E622, E623, E624 ir E625

„sudėtyje yra apetitą skatinančių 
sudedamųjų dalių“

Or. en
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Pakeitimas 541
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 b punktas (naujas)

Pakeitimas

3b. MAISTO PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE YRA SUNKIŲJŲ METALŲ
3b.1 Didelių plėšriųjų rūšių žuvų, kurios 
išvardytos Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 466/2001 I priedo 3.3.1.1. papunktyje, 
mėsa arba maisto produktai, kurių 
sudėtyje yra šių rūšių žuvų mėsos

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

Or. en

Pagrindimas

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

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

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.
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Pakeitimas 542
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 3 c punktas (naujas)

Pakeitimas

3c. NESMULKINTI RIEŠUTAI
3c.1  Fasuoti nesmulkinti riešutai Etiketėje aiškiai nurodomas teiginys: 

„Nevalgykite keistai atrodančių arba 
keisto skonio riešutų, nes juose gali būti 
didelis aflatoksinų kiekis“.

Or. en

Pagrindimas

Priėmus susitarimą JT lygmeniu, Europos Sąjunga padidino leistiną aflatoksinų kiekį 
riešutuose daugiau negu du kartus, palyginti su ankstesniu kiekiu. Tyrimai parodė, kad 
prašant žmonių atrinkti, jų manymu, blogus riešutus, aflatoksinų vartojimą galima sumažinti 
90 proc. Įspėjamasis užrašas galėtų padėti sumažinti aflatoksinų vartotojui keliamą pavojų 
nepaisant to, kad dabar leistinas maksimalus jų kiekis yra didesnis.

Pakeitimas 543
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5a punktas (naujas)

Pakeitimas

5a. VAISIŲ IR DARŽOVIŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS

Vaisiai ir daržovės, kurių paviršius 
nuėmus derlių buvo apdorotas maisto 
priedais arba pesticidais.

„Apdorotas paviršius“

Or. en

Pagrindimas

Dabartinėse taisyklėse nėra bendro reikalavimo informuoti apie vaisių ir daržovių paviršiaus 
apdorojimą maisto priedais arba pesticidais po to, kai buvo nuimtas derlius, siekiant, kad jie 
išliktų švieži.  Tai reiškia, kad produktai pateikiami „švieži“ ne tuo būdu, kurio tikisi 
vartotojas. Vartotojai turi teisę gauti informaciją apie tai, kad maisto produktų, kuriuos jie 
perka, paviršius buvo apdorotas. 
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Pakeitimas 544
Françoise Grossetête, Catherine Soullie, Michel Dantin

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– produktai, perdirbti atliekant tik vieną 
perdirbimo operaciją – rūkant arba 
brandinant, taip pat džiovinti vaisiai ir 
daržovės, pvz., slyvos ar abrikosai,
sudaryti iš vienintelės sudedamosios dalies 
arba sudedamųjų dalių kategorijos;

Or. fr

Pagrindimas

Džiovintiems vaisiams ir daržovėms, kurie yra perdirbti produktai, taip pat neturėtų būti 
taikomi maistingumo nurodymo reikalavimai, kadangi džiovinant produktą jo sudėtis 
nepasikeičia.

Pakeitimas 545
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 2 a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– produktai, kuriuos iš esmės (> 50 proc.) 
sudaro viena sudedamoji dalis arba tam 
tikros kategorijos sudedamosios dalys, 
kurios lemia jų vertę,

Or. de

Pagrindimas

Neapdorotai paukštienai netaikomas mitybinio teiginio pateikimo reikalavimas. Ta pati 
nuostata galioja ir prieskoniams ar druskai. Tačiau sausais prieskoniais apdorotai 
paukštienai jau būtų taikomas mitybinio teiginio pateikimo reikalavimas. Minėtasis 
reikalavimas būtų taikomas ir mėsos gaminiams su skystais prieskoniais. Neapdorotos mėsos, 
taip pat nepadorotų vaisių ar daržovių maistinė vertė kinta natūraliai. Viščiuko krūtinėlės filė 
riebalų kiekis, pavyzdžiui, kinta nuo 0,5 proc. iki 4 proc. priklausomai nuo lyties, amžiaus, 
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mitybos ir pan., todėl negalima tiksliai jo nurodyti. Tuo tarpu marinato poveikis yra nedidelis.

Pakeitimas 546
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 15a punktas (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– mišrūs produktų rinkiniai;

Or. en

Pagrindimas

Kalėdų Senelių ir Velykų kiškių figūros bei kitos šventinėms progoms skirtos dovanos, 
pagamintos iš šokolado ir cukraus, yra meniškai padaryti tradiciniai produktai. Jie neturėtų 
būti bjaurojami nurodant priekyje bet kokią informaciją apie jų maistinę sudėtį, todėl 
reikalavimas pateikti informaciją apie jų maistingumą jiems iš viso neturėtų būti netaikomas.

Pakeitimas 547
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 15 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– rinkiniai;

Or. en

Pagrindimas

Kalėdų Senelių ir Velykų kiškių figūros bei kitos šventinėms progoms skirtos dovanos, 
pagamintos iš šokolado ir cukraus, yra meniškai padaryti tradiciniai produktai. Jie neturėtų 
būti bjaurojami nurodant priekyje bet kokią informaciją apie jų maistinę sudėtį, todėl 
reikalavimas pateikti informaciją apie jų maistingumą jiems iš viso neturėtų būti netaikomas.
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Pakeitimas 548
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 15 c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– dovanos;

Or. en

Pagrindimas

Kalėdų Senelių ir Velykų kiškių figūros bei kitos šventinėms progoms skirtos dovanos, 
pagamintos iš šokolado ir cukraus, yra meniškai padaryti tradiciniai produktai. Jie neturėtų 
būti bjaurojami nurodant priekyje bet kokią informaciją apie jų maistinę sudėtį, todėl 
reikalavimas pateikti informaciją apie jų maistingumą jiems iš viso neturėtų būti netaikomas.

Pakeitimas 549
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas susijęs su 17 straipsnio 2a dalies (nauja) pakeitimu, pagal kurį šis sakinys 
įtraukiamas į straipsnį ir nurodama, kad informacija apie maistingumą turi būti teikiama 
internetu ir kad šią informaciją galima gauti ir perkant.
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Pakeitimas 550
Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

– maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 
mažesnis nei 25 cm2; remiantis 29 
straipsnio 1 dalies a punkte v papunkčiu 
energinė vertė nurodoma pagrindiniame 
regėjimo lauke;

Or. en

Pakeitimas 551
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– maisto produktai, kurių dizainas ar 
pakuotė yra sezoninio, prabangos prekių 
ar dovanų tipo.

Or. en

Pagrindimas

Sezoniniams konditerijos gaminiams ir dovanų pakuotėse esantiems produktams neturėtų būti 
taikomas mitybinio teiginio pateikimo reikalavimas.

Pakeitimas 552
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo teikiama informacija apie 

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

fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimą (pvz., susmulkintas 
į miltelius, pakartotinai užšaldytas,
išdžiovintas šaldant, labai užšaldytas, 
greitai užšaldytas, koncentruotas, rūkytas) 
visais atvejais, kai, nepateikus šios 
informacijos, pirkėjas gali būti 
suklaidintas.

Or. hu

Pakeitimas 553
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo A dalies 1 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau jeigu taikant kitas šio reglamento, 
visų pirma 9 straipsnio, nuostatas valstybės 
narės, kurioje maisto produktas 
parduodamas, vartotojai negali sužinoti 
tikrosios jo prigimties ir atskirti nuo maisto 
produktų, su kuriais jis gali būti 
painiojamas, šalia maisto produkto 
pavadinimo teikiama ir kitokia aprašomojo 
pobūdžio informacija.

Tačiau jeigu taikant kitas šio reglamento, 
visų pirma 9 straipsnio, nuostatas valstybės 
narės, kurioje maisto produktas 
parduodamas, vartotojai negali sužinoti 
tikrosios jo prigimties ir atskirti nuo maisto 
produktų, su kuriais jis gali būti 
painiojamas, šalia maisto produkto 
pavadinimo tame pačiame regėjimo lauke 
aiškiu ir lengvai įskaitomu šriftu 
pateikiama ir kitokia aprašomojo pobūdžio 
informacija.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojas nebūtų klaidinamas, aprašomojo pobūdžio informacija turi 
būti aiškiu ir lengvai įskaitomu šriftu pateikiama tame pačiame regėjimo lauke kaip ir 
pavadinimas.
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Pakeitimas 554
Glenis Willmott

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Mėsos produktų, kurie atrodo kaip 
mėsos atpjova, sukapotos skerdienos dalis,
mėsos griežinys, mėsos gabalas, skerdena, 
pavadinime ir žuvies produktų 
pavadinime nurodomos visos pridėtos 
sudedamosios dalys, kurių gyvulinė kilmė 
skiriasi nuo pirminio gyvulio kilmės.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie bet kokios rūšies mėsą ir žuvį, kuri yra mėsos produkto sudėtinė dalis, turėtų 
būti pateikiama taip, kad vartotojas nebūtų klaidinamas.

Pakeitimas 555
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

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

Pakeitimas 556
Carl Schlyter

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
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order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.

This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

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

Pakeitimas 557
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C a dalis (nauja)

Pakeitimas

Ca DALIS. MAISTO PRODUKTŲ, KURIE PRIMENA KITĄ MAISTO PRODUKTĄ, 
PAVADINIMAI
Nr. Rūšies, kokybės ir sudėties skirtumai Pavadinimas
1. Palyginti su sūriu, pieno riebalai visiškai arba iš 

dalies pakeisti augaliniais riebalais
Sūrio pakaitalas

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

Kumpio pakaitalas

Or. de

Pagrindimas

Vartotojų lūkesčiai nuviliami, kadangi randasi vis daugiau maisto produktų pakaitalų, kurių 
sudėtinės dalys yra pigesni pakaitalai.

Pakeitimas 558
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 17 eilutė

Komisijos siūlomas tekstas

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

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

„… mėsa“ ir gyvūno, iš kurio ji 
gauta, rūšies (-ių) pavadinimas (-
ai)2

Rūšis Riebalai 
(%)

Jungiamas
is audinys3

(%)

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

25 25

Kiaulės 30 25

Paukščiai ir triušiai 15 10

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

Pakeitimas

Maisto produkto kategorijos pavadinimas Pavadinimas

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų tinkamais „… mėsa“ ir atitinkamos (-ų) 

                                               
1 Diafragma ir kramtomieji raumenys priskiriami skeleto raumenims, o ö irdis, lie˛uvis, galvos raumenys 
(iö skyrus kramtomuosius), riešo, čiurnos raumenys ir uodega jiems nepriskiriami.
2 Ženklinant anglų kalba, šį pavadinimą galima pakeisti bendriniu tam tikros gyvūno rūšies sudedamosios 
dalies pavadinimu.
3 Jungiamojo audinio kiekis apskaičiuojamas pagal kolageno ir mėsos baltymų kiekio santykį. Kolageno 
kiekis – tai hidroksiprolino kiekis, padaugintas i koeficiento 8.
4 Diafragma ir kramtomieji raumenys priskiriami skeleto raumenims, o ö irdis, lie˛uvis, galvos raumenys 
(išskyrus kramtomuosius), riešo, čiurnos raumenys ir uodega jiems nepriskiriami.
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žmonių maistui, skeleto raumenys4, su jiems 
priklausančiais ar greta esančiais audiniais, kai mėsa yra 
kito maisto produkto sudedamoji dalis. Produktams, 
kuriems taikoma „mechaniškai atskirtos mėsos“ 
apibrėžtis, šis apibūdinimas netaikomas.

rūšies (-ių) gyvūno pavadinimas (-
ai)1, po to rašomi žodžiai „kurioje 
yra“ ir nurodoma bendra 
procentinė riebalų bei 
jungiamųjų audinių dalis

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 559
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 17 eilutės kairiosios skilties apibrėžimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų 
tinkamais žmonių maistui, skeleto 
raumenys, su jiems priklausančiais ar greta 
esančiais audiniais, kai mėsa yra kito 
maisto produkto sudedamoji dalis. 
Produktams, kuriems taikoma 
„mechaniškai atskirtos mėsos“ apibrėžtis, 
šis apibūdinimas netaikomas.

17. Žinduolių ir paukščių, pripažintų 
tinkamais žmonių maistui, skeleto 
raumenys, su jiems priklausančiais ar greta 
esančiais audiniais, kai mėsa yra kito
maisto produkto sudedamoji dalis. 
Produktams, kuriems taikoma 
„mechaniškai atskirtos mėsos“ apibrėžtis, 
šis apibūdinimas netaikomas, nebent jie 
atitinka Reglamento Nr. 853/2004 
III priedo V skirsnio III skyriaus 3 punkto 
reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Mechaniškai atskirtos mėsos, pagamintos naudojant modernias technologijas ir žemą 
spaudimą, kokybė higieniniu ir vizualiu aspektais atitinka smulkintos mėsos kokybę. 
Daugelyje ES šalių sąvoka „mechaniškai atskirta mėsa“ turi tokią neigiamą konotaciją, kad 
kokybiškų produktų neįmanoma parduoti. Dėl to galutiniams vartotojams skirtos kainos 
pakyla ir labai iškraipoma konkurencija.
                                                                                                                                                  
1 ˇenklinant anglų kalba, šį pavadinimą galima pakeisti bendriniu sudedamosios dalies pavadinimu, 
atitinkančiu gyvūno rūšį.
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Pakeitimas 560
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 17 eilutės kairiosios skilties lentelės paskutinė eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Paukščiai ir 
triušiai

15 10 Paukščiai ir 
triušiai

30 25

Or. de

Pagrindimas

Die niedrigen Werte für Fett und Bindegewebe (Haut) diskriminieren Geflügelfleisch als 
Zutat z. B. in Wurstwaren gegenüber Rinder- und Schweinefleisch. Bindegewebe ist beim 
Herstellen von Wurstwaren zwingend erforderlich, um dem Produkt Festigkeit und Konsistenz 
zu geben. Ein Anteil von lediglich 10 % schränkt die Herstellung von reinen 
Geflügelprodukten erheblich ein. Ein Anheben auf 25 % wie bei den andern Tierarten wird 
den Weg für neue Produkte öffnen, ohne das der Verbraucher eine Qualitätsminderung 
befürchten müsste. Für das Herstellen von Geflügelwurstwaren werden häufig die Schenkel 
verwendet. Hähnchen- oder Putenschenkel mit Haut weisen heute oft einen Fettanteil von 
über 15 % auf. Bei Geflügelwurst muss dann bei der Deklaration der Inhaltsstoffe  
Geflügelfleisch und Geflügelfett angegeben werden, während bei Verwendung von magerem 
Schweinefleisch Fett hinzugefügt werden kann, ohne dass eine Deklaration notwendig ist. Da 
der Verbraucher zukünftig über die Nährwertangabe über den Fettgehalt des Nahrungsmittels 
informiert wird, muss hier Chancengleichheit geschaffen werden.

Pakeitimas 561
Hans-Peter Mayer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 18 punkto kairysis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

18. Visų rūšių produktai, kuriems taikoma 
„mechaniškai atskirtos mėsos“ apibrėžtis ir 
kurie neatitinka Reglamento Nr. 853/2004 
III priedo V skirsnio III skyriaus 3 punkto 
reikalavimų.

Or. de
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Pagrindimas

Būtinas intarpas siekiant atskirti šio punkto ir VI priedo B dalies 17 eilutės 1 stulpelio 
pakeitimą.

Pakeitimas 562
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 18 punkto dešinysis stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Žr. prieš tai einantį tekstą. Sudedamųjų dalių sąraše visuomet turėtų būti nurodyta riebalų ir 
jungiamojo audinio procentinė dalis.

Pakeitimas 563
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalies sąrašo 9 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Enzimai 1
__________________________________ 
1Nebūtina nurodyti konkretaus pavadinimo arba 
EB numerio.

Or. en

Pagrindimas

Priedai. Daugelis priedų turi labai ilgus ir (arba) labai techninius pavadinimus, kurie 
nesuteikia vartotojams papildomos informacijos, tačiau etiketėje užima labai daug vietos. 
Todėl pateisinama leisti naudoti trumpesnius arba bendresnius pavadinimus.
Enzimai. Konkretūs enzimų pavadinimai vartotojui nėra informatyvūs ir gali būti priskiriami 
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įvairioms kategorijoms. Pateikus bendrinį pavadinimą „enzimas“ vartotojas bus atitinkamai 
informuotas. Šis metodas nėra naujas, kadangi jis jau kelerius metus taikomas modifikuoto 
krakmolo atveju.

Pakeitimas 564
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo C dalies sąrašo 16 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Celiuliozės ekstraktas 1
__________________________________ 
1Nebūtina nurodyti konkretaus pavadinimo arba 
EB numerio.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 565
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

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

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kalbinis suderinimas, atsižvelgiant į ligšiolinę terminologiją, vartojamą Direktyvoje 
2000/13/EB dėl ženklinimo („grynasis kiekis“)(vokiška versija).

Dėl a punkto. Tiksliniai produktai paprastai, kai parduodami vartotojui, pateikiami nefasuoti. 
Šios produktų kategorijos atveju labiau tinka vartoti žodį „arba“ nei žodį „ir“.

Dėl c punkto. Daroma nuoroda į Direktyvos 2001/111/EB dėl cukraus rūšių 2 straipsnio 2 
dalį (nukrypti leidžianti nuostata, taikoma produktams, kurių grynasis svoris mažesnis nei 20 
g). 3 pastraipoje derėtų aiškiai nurodyti, kad šios specialios nuostatos ir toliau taikomos.

Pakeitimas 566
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 567
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

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

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

b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 

b) kurių grynasis kiekis mažesnis nei 5 g 
arba 5 ml; tačiau ši nuostata netaikoma 
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prieskoniams ir prieskoniniams augalams. prieskoniams ir prieskoniniams augalams;
arba
ba) konditerijos gaminiams, šokoladui ir 
kitiems kakavos pagrindu pagamintiems 
produktams, taip pat produktams, 
pagamintiems migdolų ar riešutų arba 
kitų aliejinių augalų sėklų pagrindu, 
kurių grynasis kiekis mažesnis negu 50 g; 
arba
bb) sausainiams, pyragaičiams ir kitiems 
kepiniams, kurių grynasis kiekis mažesnis 
negu 100 g; 
tačiau neturi būti pažeidžiamos 
konkrečios Bendrijos teisės aktų 
nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 568
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Kai kietas maisto produktas pateikiamas 
skystoje terpėje, ženklinant nurodomas ir 
grynasis maisto produkto svoris be skystos 
terpės. Atitinkamo maisto produkto kaina 
už kilogramą nustatoma tik remiantis 
nusausinto maisto produkto svoriu.

Or. en

Pagrindimas

Nuostata įrašoma tam, kad vartotojai nebūtų klaidinami dėl nurodytų kainų.



PE431.151v01-00 44/50 AM\800455LT.doc

LT

Pakeitimas 569
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paprastai sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis, orientuojamasi į: 

– 15 % RPN 100 g arba kieto maisto 
porcijoje arba
– 7,5 % RPN 100 ml arba skysto maisto 
porcijoje, arba
– 5 % RPN 100 kcal (12 % RPB 1 MJ), 
arba 
– kiekį, leidžiamą pagal 2006 m. gruodžio 
20 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1925/2006 dėl 
maisto produktų papildymo vitaminais ir 
mineralais bei kai kuriomis kitomis 
medžiagomis 6 straipsnyje numatytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, arba
– kiekį pakuotėje, jei joje yra tik viena 
porcija.

Or. en

Pagrindimas

The current proposal for significant amount of 15% of the RDA per 100g or 100ml is an 
arbitrary level that excludes most of the basic foodstuffs like fruits, vegetables, potatoes, 
bread and milk from declaring certain vitamins and minerals on the label. These basic food 
groups are a major contributor to the vitamin and mineral intake, and are recommended in
dietary guidelines in EU countries. The current proposal favours non-basic food stuffs with 
added vitamins and minerals over basic food groups with naturally present vitamins and 
minerals. 

In addition, the proposal penalises liquid foods with a low content of dry matter and a low 
energy density. This is especially the case for beverages such as consumption milk and liquid 
milk products. Finally, this amendment will bring the provisions in line with the Codex 
Alimentarius.
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Pakeitimas 570
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė arba 
maistinė medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė 8400 kJ
(2000 kcal)

Energinė vertė 2000 kcal

Baltymai 80 g
Visas riebalų 
kiekis

70 g Visas riebalų kiekis 70 g

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g

Angliavandeniai 230 g Angliavandeniai 230 g
Cukrūs 90 g Cukrūs 90 g
Druska 6 g Natris 2,4 g

Or. de

Pagrindimas

Taip pat reikia įtraukti ir baltymus, kurie yra labai svarbi maistinė medžiaga, turinti energinę 
vertę. Nėra svarbu atskirai nurodyti cukrus, kadangi pateikiamas bendras angliavandenių 
kiekis. Energinę vertę reikėtų nurodyti tik kilokalorijomis (kcal), nes šią nuorodą vartotojas 
supranta ir prireikus ja remiasi.

Pakeitimas 571
Anna Rosbach

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies lentelės 6 a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Cukraus priedai1 45 g
__________________________________ 1Jeigu į 
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produktą įdėta rafinuoto cukraus, būtina nurodyti 
jo su orientacine verte susijusį kiekį ir procentinę 
dalį.

Or. en

Pagrindimas

45 g cukraus priedų – tai Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pasiūlymas.

Pakeitimas 572
Elena Oana Antonescu

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalies lentelės 4 a, b, c, d eilutės (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė 
arba maistinė 

medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 

kiekis

Energinė vertė 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energinė vertė 8400 kJ
(2000 kcal)

Visas riebalų 
kiekis

70 g Visas riebalų kiekis 70 g

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g

Monosočiosios 
riebalų rūgštys

34 g

Polisočiosios 
riebalų rūgštys

16 g

Omega 6 riebalų 
rūgštys 

14 g

Omega 3 riebalų 
rūgštys 

2,2 g

Angliavandeniai 230 g Angliavandeniai 230 g
Cukrūs 90 g Cukrūs 90 g
Druska 6 g Druska 6 g

Or. ro

Pagrindimas

Reikėtų išplėsti maistinių medžiagų sąrašą, kadangi kai kurių rūšių riebalai naudingi 
sveikatai, taigi vartotojai remdamiesi šia informacija galės rinktis atitinkamus produktus.
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Pakeitimas 573
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Energinė vertė 
arba maistinė 

medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 

kiekis

Energinė vertė 
arba maistinė 

medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis 1

Energinė vertė 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energinė vertė

Visas riebalų 
kiekis

70 g Visas riebalų kiekis

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g Sočiosios riebalų 
rūgštys

Angliavandeniai 230 g Angliavandeniai
Cukrūs 90 g Cukrūs
Druska 6 g Druska

1Kiekiai nustatomi remiantis 31 straipsnio 
3a dalimi.

Or. en

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 
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 susijęs su 31 straipsnio 3a dalies (nauja) pakeitimu.

Pakeitimas 574
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo C a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca dalis – Grafinis mitybinio teiginio 
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pateikimas
Jei mitybinis teiginys iliustruojamas ir 
brėžinyje, be kitų grafinio vaizdavimo 
galimybių jis gali būti pateikiamas ir šiais 
būdais:

Cilindrinis modelis

100 g yra:
kcal / cukraus / riebalų / sočiųjų riebalų rūgščių / druskos

rekomenduojamos dienos normos suaugusiesiems procentais

Modelis „1 plius 4“

1 variantas

porcija (porcija = 50 g)
energinė vertė / cukrūs / riebalai / sočiosios riebalų rūgštys / druska

orientacinis dienos kiekis procentais

2 variantas
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porcija (porcija = 50 g)
energinė vertė / cukrūs / riebalai / sočiosios riebalų rūgštys / druska

orientacinis dienos kiekis procentais

Or. de

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų vertinti atsižvelgiant į tos pačios Parlamento narės pateiktą 33 straipsnio 
1 dalies pakeitimą. Grafinė iliustracija gali iš esmės padėti pagerinti vartotojų supratimą 
apie maistingumo ženklinimą. 

Pakeitimas 575
Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

XIIIa PRIEDAS
MAISTO PRODUKTŲ KATEGORIJOS

Pagal 34 straipsnio 1b dalies nuostatas

Informaciją apie maisto produktus, kurie 
priskiriami šioms išvardytoms maisto 
produktų kategorijoms, būtina pateikti 
naudojant spalvinių kodų sistemą: 
– produktai, paruošti vartojimui,
– pagaminti gyvulinės kilmės produktai, 
– fasuoti užkandžiai,
– javainiai,
– gėrimai, išskyrus vaisių sultis, kaip 
apibrėžta Tarybos 2001 m. gruodžio 20 d. 
direktyvoje 2001/112/EB.

Or. en
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