
AM\861438LT.doc PE460.950v01-00

LT Susivieniję įvairovėje LT

EUROPOS PARLAMENTAS 2009 - 2014

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

2008/0028(COD)

23.3.2011

PAKEITIMAI
108 - 402

Rekomendacijos antrajam svarstymui projektas
Renate Sommer
(PE460.612v01-00)

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams

Tarybos bendroji pozicija
(17602/1/2010 – C7-0060/2011 – 2008/0028(COD))



PE460.950v01-00 2/162 AM\861438LT.doc

LT

AM_Com_LegRecomm



AM\861438LT.doc 3/162 PE460.950v01-00

LT

Pakeitimas 108
Giommaria Uggias

Tarybos bendroji pozicija
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos bendroji pozicija Pakeitimas

(15) Sąjungos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik toms įmonėms, kurių pobūdis 
yra toks, jog galima daryti prielaidą apie 
tam tikrą jų veiklos tęstinumą ir tam tikrą 
jų organizavimo lygį. Į šio reglamento 
taikymo sritį neturėtų patekti tokia veikla, 
kaip antai atsitiktinėmis progomis privačių 
asmenų atliekamas maisto tvarkymas, 
tiekimas ir pardavimas per renginius, pvz.,
labdaros renginius ar vietos bendruomenės 
šventes ir susitikimus.

(15) Sąjungos taisyklės turi būti taikomos 
tik įmonėms, t. y. tęstinę ir organizuotą 
pelningą ekonominę veiklą vykdantiems 
subjektams. Į šio reglamento taikymo sritį 
neturi patekti tokia veikla, kaip antai 
atsitiktinėmis progomis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas ir 
pristatymas, patiekalų tiekimas ir maisto
pardavimas, pavyzdžiui, per labdaros 
renginius ar vietos bendruomenės šventes 
ir susitikimus, taip pat ūkininkų 
atliekamas maisto pardavimas įvairiais 
tiesioginės prekybos būdais.

Or. it

Pakeitimas 109
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15a) Siekiant per daug neapsunkinti visų 
pirma MVĮ, veikiančių tradicinių maisto 
produktų gamybos sektoriuje ir 
mažmeninės prekybos maisto produktais 
srityje, įskaitant viešojo maitinimo 
paslaugas teikiančias mažas ir vidutines 
įmones, nefasuotiems produktams, 
kuriuos MVĮ parduoda visuomenei, 
neturėtų būti taikomi ženklinimo 
reikalavimai. 

Or. el
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Pakeitimas 110
Christofer Fjellner

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(24) Maisto produktų gamyboje 
naudojamos ir produktuose išliekančios 
tam tikros sudedamosios dalys, kitos 
medžiagos arba produktai (pvz., pagalbinės 
perdirbimo medžiagos) sukelia vartotojų
alergijas arba netoleravimą, o kai kurios 
alergijos arba netoleravimas yra pavojingi 
atitinkamų asmenų sveikatai. Svarbu, kad 
būtų suteikta informacija apie tai, ar maisto 
produkto sudėtyje yra maisto priedų, 
pagalbinių perdirbimo medžiagų ir kitų 
medžiagų arba produktų, galinčių sukelti 
alergiją arba netoleravimą, kad maistui 
alergiški ar jo netoleruojantys vartotojai 
galėtų rinktis saugius maisto produktus 
turėdami pakankamai informacijos.

(24) Maisto produktų gamyboje 
naudojamos ir produktuose išliekančios 
tam tikros sudedamosios dalys, kitos 
medžiagos arba produktai (pvz., pagalbinės 
perdirbimo medžiagos) gali kai kuriems 
žmonėms sukelti alergijas arba 
netoleravimą, o kai kurios alergijos arba 
netoleravimas yra pavojingi atitinkamų 
asmenų sveikatai. Todėl svarbu, kad būtų 
suteikta informacija apie tai, ar maisto 
produkto sudėtyje yra maisto priedų, 
pagalbinių perdirbimo medžiagų ir kitų 
medžiagų, turinčių moksliškai įrodytą 
alerginį poveikį, arba produktų, galinčių 
sukelti alergiją arba netoleravimą, kad ypač
maistui alergiški ar jo netoleruojantys 
vartotojai galėtų rinktis jiems saugius 
maisto produktus turėdami pakankamai 
informacijos. Taip pat turėtų būti 
nurodyta, ar yra šių medžiagų pėdsakų, 
kad dėl rimtesnių alergijų kenčiantys 
asmenys galėtų saugiai pasirinkti. Šiuo 
tikslu turi būti parengtos bendros 
taisyklės.

Or. sv

Pakeitimas 111
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(27) Kad vartotojams būtų pateikta (27) Kad vartotojams būtų pateikta 
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informacija apie maistą, reikalinga rinktis 
maisto produktus turint pakankamai 
informacijos, taip pat turėtų būti teikiama 
informacija apie maišytų alkoholinių 
gėrimų sudedamąsias dalis.

informacija apie maistą, reikalinga rinktis 
maisto produktus turint pakankamai 
informacijos, taip pat turėtų būti teikiama 
informacija apie alkoholinių gėrimų 
sudedamąsias dalis.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 112
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(27a) Atsižvelgiant į Europos Parlamento 
rezoliuciją, Europos ekonomikos ir 
socialinių reikalų komiteto nuomonę1, 
Komisijos veiklą ir plačiosios visuomenės 
susirūpinimą alkoholio daroma žala, ypač 
jauniems ir pažeidžiamiems vartotojams, 
Komisija kartu su valstybėmis narėmis 
turėtų nustatyti specialiai jaunimui skirtų 
gėrimų, tokių kaip alkoholiniai kokteiliai 
(angl. alkopops), apibrėžimą. Dėl jų 
alkoholinių savybių jiems turėtų būti 
taikomi griežtesni ženklinimo 
reikalavimai ir parduotuvėse jie turėtų 
būti aiškiai atskirti nuo gaiviųjų gėrimų.
__________________
1 OL C 77, 2009 3 31, p. 81.

Or. en

Pagrindimas

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 21 pakeitimas.
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Pakeitimas 113
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialiosios Sąjungos 
vyno ženklinimo taisyklės. 2007 m. spalio 
22 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 
1234/2007, nustatančiu bendrą žemės ūkio 
rinkų organizavimą ir konkrečias tam 
tikriems žemės ūkio produktams taikomas 
nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio 
rinkų organizavimo reglamentas)12, 
nustatytos taisyklės, kuriomis užtikrinama, 
kad vartotojai būtų apsaugoti bei tinkamai 
informuojami. Todėl tikslinga šiame etape 
netaikyti reikalavimo, kad būtų 
išvardijamos vyno sudedamosios dalys ir 
pateikiama maistingumo deklaracija. 
Panašiai vartotojų apsauga tam tikrų 
alkoholinių gėrimų atžvilgiu užtikrinama 
1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentu 
(EEB) Nr. 1601/91, nustatančiu bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles13, ir 
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 110/2008 
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos14. Todėl šis 
reikalavimas neturėtų būti taikomas ir 
gėrimams, kuriems taikomi tie du 
reglamentai.

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie alkoholinius gėrimus. 
Jau galioja specialiosios Sąjungos vyno 
ženklinimo taisyklės. 2007 m. spalio 22 d. 
Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatančiu bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą ir konkrečias tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomas nuostatas 
(Bendras bendro žemės ūkio rinkų 
organizavimo reglamentas)12, nustatytos 
taisyklės, kuriomis užtikrinama, kad 
vartotojai būtų apsaugoti bei tinkamai 
informuojami. Todėl tikslinga šiame etape 
netaikyti reikalavimo, kad būtų 
išvardijamos vyno sudedamosios dalys ir 
pateikiama maistingumo deklaracija. 
Panašiai vartotojų apsauga tam tikrų 
alkoholinių gėrimų atžvilgiu užtikrinama 
1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentu 
(EEB) Nr. 1601/91, nustatančiu bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles13, ir 
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 110/2008 
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos14. Todėl šis 
reikalavimas neturėtų būti taikomas ir 
gėrimams, kuriems taikomi tie du 
reglamentai.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.
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Pakeitimas 114
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(29) Tas pačias sąlygas reikia taikyti 
gėrimams, prilyginamiems vynui, 
aromatintiems vynams, aromatintiems 
vyno gėrimams, aromatintiems vyno 
kokteiliams ir spiritiniams gėrimams, ir 
užtikrinti, kad tiems gėrimams būtų 
taikomi tokie patys informaciją apie 
maistą reglamentuojantys teisės aktai. 
Todėl reikalavimas nurodyti 
sudedamąsias dalis ir pateikti 
maistingumo deklaraciją taip pat neturėtų 
būti taikomas gėrimams, kurių alkoholio 
koncentracija pagal tūrį didesnė nei 1,2 % 
ir kurie gauti fermentuojant vaisius ar 
daržoves, midui ir visų rūšių alui.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 115
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(30) Vis dėlto per penkerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų 
parengti ataskaitą, nurodydama, ar tam 
tikrų kategorijų gėrimams neturėtų būti 
taikomas reikalavimas, visų pirma 
reikalavimas pateikti informaciją apie 
energinę vertę, ir galimą reikalavimo 
netaikymą pagrindžiančias priežastis, 
atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti 
darną su kitų susijusių sričių Sąjungos 
politika. Komisija prireikus gali siūlyti 
specialius reikalavimus pagal šį 

(30) Vis dėlto per penkerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų 
parengti ataskaitą, nurodydama, ar visų
kategorijų alkoholiniams gėrimams 
neturėtų būti taikomas reikalavimas, visų 
pirma reikalavimas pateikti informaciją 
apie energinę vertę, ir galimą reikalavimo 
netaikymą pagrindžiančias priežastis, 
atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti 
darną su kitų susijusių sričių Sąjungos 
politika. Komisija prireikus turėtų siūlyti 
specialius reikalavimus pagal šį 
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reglamentą. reglamentą.

Or. en

Pakeitimas 116
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(30) Vis dėlto per penkerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų 
parengti ataskaitą, nurodydama, ar tam 
tikrų kategorijų gėrimams neturėtų būti 
taikomas reikalavimas, visų pirma 
reikalavimas pateikti informaciją apie 
energinę vertę, ir galimą reikalavimo 
netaikymą pagrindžiančias priežastis, 
atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti 
darną su kitų susijusių sričių Sąjungos 
politika. Komisija prireikus gali siūlyti 
specialius reikalavimus pagal šį 
reglamentą.

(30) Vis dėlto per penkerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų 
parengti ataskaitą, nurodydama, ar 
alkoholiniams gėrimams neturėtų būti 
taikomas reikalavimas, visų pirma 
reikalavimas pateikti informaciją apie 
energinę vertę, ir galimą reikalavimo 
netaikymą pagrindžiančias priežastis, 
atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti 
darną su kitų susijusių sričių Sąjungos 
politika. Komisija prireikus gali siūlyti 
specialius reikalavimus pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo skirtingai traktuoti alkoholinių gėrimų kategorijų, nei sudedamųjų dalių ir 
maistinės vertės nurodymo, nei energinės vertės nurodymo tikslais. Visi aspektai turi būti 
išnagrinėti Komisijos ataskaitoje, kuri pateikiama per penkerius metus nuo naujo reglamento 
įsigaliojimo. Nors Tarybos siūlymas dėl skirtingo traktavimo galimybės yra naujas, 
Parlamentas per pirmąjį svarstymą sutarė, kad alkoholinių gėrimų kategorijos neturėtų būti 
išskiriamos.

Pakeitimas 117
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(31) Maisto produkto kilmės šalies arba (31) Maisto produkto kilmės šalies arba 
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kilmės vietos nuoroda turėtų būti teikiama 
tuo atveju, kai nesant tokios nuorodos 
vartotojai galėtų būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar kilmės 
vietos. Visais atvejais kilmės šalies ar 
kilmės vietos nuoroda turėtų būti pateikta 
taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir 
remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, 
užtikrinančiais vienodas sąlygas pramonei 
bei padedančiais vartotojams geriau 
suprasti su maisto produkto kilmės šalimi 
ar kilmės vieta susijusią informaciją. Tokie 
kriterijai neturėtų būti taikomi su maisto 
verslo operatoriaus pavadinimu ar adresu 
susijusiems duomenims.

kilmės vietos nuoroda turėtų būti teikiama 
privaloma tvarka pagal 25 straipsnį tuo 
atveju, kai nesant tokios nuorodos 
vartotojai galėtų būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar kilmės 
vietos. Visais atvejais kilmės šalies ar 
kilmės vietos nuoroda turėtų būti pateikta 
taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir 
remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, 
užtikrinančiais vienodas sąlygas pramonei 
bei padedančiais vartotojams geriau 
suprasti su maisto produkto kilmės šalimi 
ar kilmės vieta susijusią informaciją. Tokie 
kriterijai netaikomi su maisto verslo 
operatoriaus pavadinimu ar adresu 
susijusiems duomenims.

Or. it
Pagrindimas

Žr. 309 pakeitimą Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 118
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(31) Maisto produkto kilmės šalies arba 
kilmės vietos nuoroda turėtų būti teikiama 
tuo atveju, kai nesant tokios nuorodos 
vartotojai galėtų būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar kilmės 
vietos. Visais atvejais kilmės šalies ar 
kilmės vietos nuoroda turėtų būti pateikta 
taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir 
remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, 
užtikrinančiais vienodas sąlygas pramonei 
bei padedančiais vartotojams geriau 
suprasti su maisto produkto kilmės šalimi 
ar kilmės vieta susijusią informaciją. Tokie 
kriterijai neturėtų būti taikomi su maisto 
verslo operatoriaus pavadinimu ar adresu 
susijusiems duomenims.

(31) Maisto produkto kilmės šalies arba 
kilmės nuoroda turėtų būti teikiama 
privalomai, vadovaujantis 9 straipsnio 
1 dalies i pastraipa, ir kai nesant tokios 
nuorodos vartotojai galėtų būti klaidinami 
dėl tokio produkto tikrosios kilmės šalies 
ar kilmės vietos. Visais atvejais kilmės 
šalies ar kilmės vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas sąlygas 
pramonei bei padedančiais vartotojams 
geriau suprasti su maisto produkto kilmės 
šalimi ar kilmės vieta susijusią informaciją. 
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

Or. en
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Pagrindimas

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 309 pakeitimas.

Pakeitimas 119
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(32) Kai kuriais atvejais maisto verslo 
operatoriai, norėdami atkreipti vartotojų 
dėmesį į jų maisto produkto privalumus, 
gali pageidauti savanoriškai nurodyti 
maisto produkto kilmės vietą. Tokios 
nuorodos taip pat turėtų atitikti suderintus 
kriterijus.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 120
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Sąjungoje kilmės nuorodą privaloma 
pateikti jautienai bei jos produktams, ir 
dėl to atsirado vartotojų lūkesčiai. 
Komisijos poveikio įvertinime patvirtinta, 
kad mėsos kilmė yra vienas labiausiai 
vartotojams rūpimų klausimų. Europos 
Sąjungoje plačiai vartojama ir kita mėsa, 
pavyzdžiui, kiauliena, aviena, ožkiena ir 
paukštiena. Todėl tikslinga nustatyti, kad 
būtų privaloma nurodyti tų produktų 
kilmę. Galėtų būti nustatyti skirtingi 
specialūs kilmės reikalavimai pagal mėsos 
rūšį atsižvelgiant į gyvūnų rūšies 
ypatybes. Tikslinga įgyvendinimo 
taisyklėse nustatyti skirtingus privalomus 

Išbraukta.
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reikalavimus pagal mėsos rūšį, 
atsižvelgiant į proporcingumo principą ir 
maisto verslo operatoriams bei vykdymą 
užtikrinančioms institucijoms tenkančią 
naštą.
__________________
15. 2000 m. liepos 17 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) 
Nr. 1760/2000, nustatantis galvijų 
identifikavimo bei registravimo sistemą, 
reglamentuojantis jautienos bei jos 
produktų ženklinimą (OL L 204, 
2000 8 11, p. 1).

Or. nl

Pagrindimas

Reikia laikytis atsargumo, siekiant užtikrinti, kad privalomas kilmės ir provenencijos vietos 
žymėjimas, taikomas kiaulienai, avienai, ožkienai ir paukštienai, nebūtų suprantamas kaip 
kokybės žymėjimas. Kurioje valstybėje narėje maistas bebūtų pagamintas, jis turi būti aukštos 
kokybės visoje ES. Privalomas kilmės žymėjimas padidintų verslo administracinę naštą.

Pakeitimas 121
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Sąjungoje kilmės nuorodą privaloma 
pateikti jautienai bei jos produktams15, ir 
dėl to atsirado vartotojų lūkesčiai. 
Komisijos poveikio įvertinime patvirtinta, 
kad mėsos kilmė yra vienas labiausiai 
vartotojams rūpimų klausimų. Sąjungoje 
plačiai vartojama ir kita mėsa, pavyzdžiui, 
kiauliena, aviena, ožkiena ir paukštiena. 
Todėl tikslinga nustatyti, kad būtų 
privaloma nurodyti tų produktų kilmę. 
Galėtų būti nustatyti skirtingi specialūs 
kilmės reikalavimai pagal mėsos rūšį 
atsižvelgiant į gyvūnų rūšies ypatybes. 

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Sąjungoje kilmės nuorodą privaloma 
pateikti jautienai bei jos produktams15, ir 
dėl to atsirado vartotojų lūkesčiai. 
Komisijos poveikio įvertinime patvirtinta, 
kad mėsos kilmė yra vienas labiausiai 
vartotojams rūpimų klausimų. Sąjungoje 
plačiai vartojama ir kita mėsa, pavyzdžiui, 
kiauliena, aviena, ožkiena ir paukštiena. 
Todėl tikslinga nustatyti, kad būtų 
privaloma nurodyti tų produktų, taip pat 
produktų, kai jie naudojami perdirbtuose 
maisto produktuose, kilmę. Galėtų būti 
nustatyti skirtingi specialūs kilmės 
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Tikslinga įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
skirtingus privalomus reikalavimus pagal 
mėsos rūšį, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir maisto verslo operatoriams bei 
vykdymą užtikrinančioms institucijoms 
tenkančią naštą.

reikalavimai pagal mėsos rūšį atsižvelgiant 
į gyvūnų rūšies ypatybes. Tikslinga 
įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
skirtingus privalomus reikalavimus pagal 
mėsos rūšį, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir maisto verslo operatoriams bei 
vykdymą užtikrinančioms institucijoms 
tenkančią naštą.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojai žinotų iš kur mėsa kilusi, taip pat ir tais atvejais, kai mėsa naudojama
perdirbtiems maisto produktams gaminti.  Priešingu atveju gali būti labai klaidinami 
vartotojai, kurie galvos, kad jei perdirbtas produktas kilęs iš tam tikros vietos, mėsa taip pat 
turi būti kilusi iš tos pačios vietos, o taip gali ir nebūti.  Dauguma vartotojų labai kreipia 
dėmesį į gyvūnų gerovę ir mėsos transportavimo ilgais atstumais pasekmes aplinkosaugai, 
todėl ši informacija turi būti prieinama.

Pakeitimas 122
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Sąjungoje kilmės nuorodą privaloma 
pateikti jautienai bei jos produktams, ir dėl 
to atsirado vartotojų lūkesčiai. Komisijos 
poveikio įvertinime patvirtinta, kad mėsos 
kilmė yra vienas labiausiai vartotojams 
rūpimų klausimų. Sąjungoje plačiai 
vartojama ir kita mėsa, pavyzdžiui, 
kiauliena, aviena, ožkiena ir paukštiena. 
Todėl tikslinga nustatyti, kad būtų 
privaloma nurodyti tų produktų kilmę. 
Galėtų būti nustatyti skirtingi specialūs 
kilmės reikalavimai pagal mėsos rūšį 
atsižvelgiant į gyvūnų rūšies ypatybes.
Tikslinga įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
skirtingus privalomus reikalavimus pagal 
mėsos rūšį, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir maisto verslo operatoriams bei 

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Sąjungoje kilmės nuorodą privaloma 
pateikti jautienai bei jos produktams, ir dėl 
to atsirado vartotojų lūkesčiai. Komisijos 
poveikio įvertinime patvirtinta, kad mėsos 
kilmė yra vienas labiausiai vartotojams 
rūpimų klausimų. Sąjungoje plačiai 
vartojama ir kita mėsa, pavyzdžiui, 
kiauliena, aviena, ožkiena ir paukštiena. 
Todėl tikslinga nustatyti, kad būtų 
privaloma nurodyti tų produktų kilmę. 
Tikslinga įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
skirtingus privalomus reikalavimus.
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vykdymą užtikrinančioms institucijoms 
tenkančią naštą.

Or. it

Pakeitimas 123
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
33 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Sąjungoje kilmės nuorodą privaloma 
pateikti jautienai bei jos produktams15, ir 
dėl to atsirado vartotojų lūkesčiai. 
Komisijos poveikio įvertinime patvirtinta, 
kad mėsos kilmė yra vienas labiausiai 
vartotojams rūpimų klausimų. Sąjungoje 
plačiai vartojama ir kita mėsa, pavyzdžiui, 
kiauliena, aviena, ožkiena ir paukštiena. 
Todėl tikslinga nustatyti, kad būtų 
privaloma nurodyti tų produktų kilmę. 
Galėtų būti nustatyti skirtingi specialūs 
kilmės reikalavimai pagal mėsos rūšį 
atsižvelgiant į gyvūnų rūšies ypatybes. 
Tikslinga įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
skirtingus privalomus reikalavimus pagal 
mėsos rūšį, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir maisto verslo operatoriams bei 
vykdymą užtikrinančioms institucijoms 
tenkančią naštą.

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Sąjungoje kilmės nuorodą privaloma 
pateikti jautienai bei jos produktams15, ir 
dėl to atsirado vartotojų lūkesčiai. 
Komisijos poveikio įvertinime patvirtinta, 
kad mėsos kilmė yra vienas labiausiai 
vartotojams rūpimų klausimų. Sąjungoje
plačiai vartojama ir kita mėsa, pavyzdžiui, 
kiauliena, aviena, ožkiena ir paukštiena. 
Todėl tikslinga nustatyti, kad būtų 
privaloma nurodyti tų produktų, taip pat 
produktų, kai jie naudojami perdirbtuose 
maisto produktuose, kilmę. Mėsos ir 
paukštienos atvejais gali būti nurodoma 
viena kilmės šalis ar vieta tik tuomet, jei 
gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti 
toje pačioje šalyje ar vietoje. Kitais 
atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo 
vietas. Galėtų būti nustatyti skirtingi 
specialūs kilmės reikalavimai pagal mėsos 
rūšį atsižvelgiant į gyvūnų rūšies ypatybes. 
Tikslinga įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
skirtingus privalomus reikalavimus pagal 
mėsos rūšį, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir maisto verslo operatoriams bei 
vykdymą užtikrinančioms institucijoms 
tenkančią naštą.

Or. en
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Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 124
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
33 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

33a. Vartotojai taip pat labai tikisi gauti 
informaciją apie pagrindinių maisto 
produktų sudedamųjų dalių kilmę, ypač 
kai jie pagaminti tik iš vienos 
sudedamosios dalies, taip pat sudedamųjų 
dalių, kurios sudaro didžiąją galutinio 
produkto masės dalį, atveju. Todėl reikėtų 
nustatyti privalomą reikalavimą nurodyti 
sudedamosios dalies, kuri sudaro lygiai 
arba daugiau nei 50 proc. visos 
pagaminto produkto masės, kilmės vietą.
Vis dėlto, konkretūs kilmės vietos 
nurodymo reikalavimai skirtingų rūšių 
sudedamosioms dalims gali skirtis 
priklausomai nuo jų savybių ir to, kam jos 
naudojamos. Turėtų būti parengtos 
įgyvendinimo priemonės, kuriose būtų 
atsižvelgiama į proporcingumo principą ir 
maisto verslo operatoriams bei 
institucijoms, atsakingoms už teisės aktų 
taikymą, tenkančią administracinę naštą.

Or. fr

Pakeitimas 125
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju 

Išbraukta.
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požiūriu, pavyzdžiui, dėl medaus, vaisių ir 
daržovių, žuvies, jautienos bei jos 
produktų ir alyvuogių aliejaus. Reikia 
išnagrinėti galimybę privalomą kilmės 
ženklinimą taikyti ir kitiems maisto 
produktams. Todėl tikslinga prašyti 
Komisijos parengti ataskaitas dėl šių 
maisto produktų: kitų nei jautienos, 
kiaulienos, avienos, ožkienos ir 
paukštienos mėsos rūšių ; pieno; pieno, 
kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno 
gaminių dalis; mėsos, kuri naudojama 
kaip sudedamoji dalis; neperdirbtų maisto 
produktų; produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies; ir sudedamųjų 
dalių, sudarančių daugiau nei 50 % 
maisto produkto. Kadangi pienas yra 
vienas iš produktų, kurių kilmės nuoroda 
yra ypač svarbi, Komisija turėtų kuo 
greičiau pateikti ataskaitą dėl šio 
produkto. Remdamasi tokių ataskaitų 
išvadomis, Komisija gali pateikti 
pasiūlymų iš dalies keisti atitinkamas 
Sąjungos nuostatas ar gali imtis naujų 
iniciatyvų, prireikus, skirtų tam tikriems 
sektoriams.
__________________
20. 2002 m. birželio 13 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 1019/2002 dėl 
prekybos alyvuogių aliejumi standartų 
(OL L 155, 2002 6 14, p. 27).

Or. nl

Pagrindimas

Reikia laikytis atsargumo, siekiant užtikrinti, kad privalomas kilmės ir provenencijos vietos 
žymėjimas, taikomas kiaulienai, avienai, ožkienai ir paukštienai, nebūtų suprantamas kaip 
kokybės žymėjimas. Ši nuostata taip pat taikoma pienui, pieno produktams ir neperdirbtiems 
maisto produktams. Kurioje valstybėje narėje maistas bebūtų pagamintas, jis turi būti aukštos 
kokybės visoje ES. Privalomas kilmės žymėjimas padidintų verslo administracinę naštą.
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Pakeitimas 126
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus, vaisių ir daržovių, 
žuvies, jautienos bei jos produktų ir 
alyvuogių aliejaus. Reikia išnagrinėti 
galimybę privalomą kilmės ženklinimą 
taikyti ir kitiems maisto produktams. Todėl 
tikslinga prašyti Komisijos parengti 
ataskaitas dėl šių maisto produktų: kitų 
nei jautienos, kiaulienos, avienos, 
ožkienos ir paukštienos mėsos rūšių; 
pieno; pieno, kuris naudojamas kaip 
sudedamoji pieno gaminių dalis; mėsos, 
kuri naudojama kaip sudedamoji dalis; 
neperdirbtų maisto produktų; produktų, 
sudarytų iš vienos sudedamosios dalies; ir 
sudedamųjų dalių, sudarančių daugiau 
nei 50 % maisto produkto. Kadangi pienas 
yra vienas iš produktų, kurių kilmės 
nuoroda yra ypač svarbi, Komisija turėtų 
kuo greičiau pateikti ataskaitą dėl šio 
produkto. Remdamasi tokių ataskaitų 
išvadomis, Komisija gali pateikti 
pasiūlymų iš dalies keisti atitinkamas 
Sąjungos nuostatas ar gali imtis naujų 
iniciatyvų, prireikus, skirtų tam tikriems 
sektoriams.

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus, vaisių ir daržovių, 
žuvies, jautienos bei jos produktų ir 
alyvuogių aliejaus. Reikia privalomą 
kilmės ženklinimą taikyti ir kitiems maisto 
produktams, pavyzdžiui: kitų nei jautienos 
mėsos rūšių; pieno; pieno, kuris 
naudojamas kaip sudedamoji pieno 
gaminių dalis; mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis; neperdirbtų maisto 
produktų; ir produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies. Kadangi pienas yra 
vienas iš produktų, kurių kilmės nuoroda 
yra ypač svarbi, Komisija turėtų kuo 
greičiau pateikti ataskaitą dėl šio produkto. 
Remdamasi tokių ataskaitų išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, skirtų 
tam tikriems sektoriams.

Or. it

Pakeitimas 127
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus16, vaisių ir 
daržovių17, žuvies18, jautienos bei jos 
produktų ir alyvuogių aliejaus20. Reikia 
išnagrinėti galimybę privalomą kilmės 
ženklinimą taikyti ir kitiems maisto 
produktams. Todėl tikslinga prašyti 
Komisijos parengti ataskaitas dėl šių 
maisto produktų: kitų nei jautienos, 
kiaulienos, avienos, ožkienos ir 
paukštienos mėsos rūšių; pieno; pieno, 
kuris naudojamas kaip pieno gaminių 
sudedamoji dalis; mėsos, kuri naudojama 
kaip sudedamoji dalis; neperdirbtų maisto 
produktų; produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies; ir sudedamųjų 
dalių, sudarančių daugiau nei 50 % 
maisto produkto. Kadangi pienas yra 
vienas iš produktų, kurių kilmės nuoroda 
yra ypač svarbi, Komisija turėtų kuo 
greičiau pateikti ataskaitą dėl šio produkto. 
Remdamasi tokių ataskaitų išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, skirtų 
tam tikriems sektoriams.

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus16, vaisių ir 
daržovių17, žuvies18, jautienos bei jos 
produktų ir alyvuogių aliejaus20. Reikia 
išnagrinėti galimybę privalomą kilmės 
ženklinimą taikyti ir kitiems maisto 
produktams. Todėl tikslinga prašyti 
Komisijos parengti ataskaitas dėl šių 
maisto produktų: kitų nei jautienos, 
kiaulienos, avienos, ožkienos ir 
paukštienos mėsos rūšių ; pieno; pieno, 
kuris naudojamas kaip pieno gaminių 
sudedamoji dalis; mėsos, kuri naudojama 
kaip sudedamoji dalis ir neperdirbtų maisto 
produktų. Kadangi pienas yra vienas iš 
produktų, kurių kilmės nuoroda yra ypač 
svarbi, Komisija turėtų kuo greičiau 
pateikti ataskaitą dėl šio produkto. 
Remdamasi tokių ataskaitų išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, skirtų 
tam tikriems sektoriams.

Or. fr

Pakeitimas 128
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus, vaisių ir daržovių, 
žuvies, jautienos bei jos produktų ir 
alyvuogių aliejaus. Reikia išnagrinėti 

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus, vaisių ir daržovių, 
žuvies, jautienos bei jos produktų ir 
alyvuogių aliejaus. Reikia išnagrinėti 
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galimybę privalomą kilmės ženklinimą 
taikyti ir kitiems maisto produktams. Todėl
tikslinga prašyti Komisijos parengti 
ataskaitas dėl šių maisto produktų: kitų 
nei jautienos, kiaulienos, avienos, ožkienos 
ir paukštienos mėsos rūšių ; pieno; pieno, 
kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno 
gaminių dalis; mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis; neperdirbtų maisto 
produktų; produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies; ir sudedamųjų dalių, 
sudarančių daugiau nei 50 % maisto 
produkto. Kadangi pienas yra vienas iš 
produktų, kurių kilmės nuoroda yra ypač 
svarbi, Komisija turėtų kuo greičiau 
pateikti ataskaitą dėl šio produkto. 
Remdamasi tokių ataskaitų išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, skirtų 
tam tikriems sektoriams.

galimybę privalomą kilmės ženklinimą 
taikyti ir kitiems maisto produktams. Todėl
siekiant apsaugoti vartotojus, kilmės 
nuostatos turi būti privalomos šiems
maisto produktams: kitų nei jautienos, 
kiaulienos, avienos, ožkienos ir 
paukštienos mėsos rūšių ; pieno; pieno, 
kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno 
gaminių dalis; mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis; neperdirbtų maisto 
produktų; produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies; ir sudedamųjų dalių, 
sudarančių daugiau nei 50 % maisto 
produkto. Kadangi pienas yra vienas iš
produktų, kurių kilmės nuoroda yra ypač 
svarbi, Komisija turėtų kuo greičiau 
pateikti ataskaitą dėl šio produkto. 
Remdamasi tokių ataskaitų išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, skirtų 
tam tikriems sektoriams.

Or. it

Pakeitimas 129
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(35) Sąjungos nelengvatinės kilmės 
taisyklės nustatytos 1992 m. spalio 12 d. 
Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2913/921, 
nustatančiame Bendrijos muitinės 
kodeksą, o šio reglamento įgyvendinimo 
nuostatos – 1993 m. liepos 2 d. Komisijos 
reglamente (EEB) Nr. 2454/93, 
išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos 
muitinės kodeksą, įgyvendinimo 
nuostatas2. Nustatant maisto produktų 
kilmės šalį bus remiamasi tomis 
taisyklėmis, kurios gerai žinomos maisto 

Išbraukta.
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verslo operatoriams bei administracijoms; 
dėl to turėtų būti paprasčiau jas 
įgyvendinti.
__________________
1 OL L 302, 1992 10 19, p. 1.
2. OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

Or. it

Pakeitimas 130
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(42) Kad pateikiama informacija apie 
maistingumą būtų patraukli vidutiniam 
vartotojui ir atitiktų savo informavimo 
paskirtį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama, atsižvelgiant į esamą žinių 
apie mitybą lygį. Jei dalis informacijos
apie maistingumą būtų pateikiama
pakuotės „priekinėje pusėje“, o dalis –
„užpakalinėje pusėje“, vartotojams tai 
galėtų būti painu. Todėl maistingumo 
deklaracija turėtų būti tame pačiame 
regėjimo lauke. Be to, pasirinktinai tam 
tikra informacija gali būti kartojama, 
pavyzdžiui, pakuotės „priekinėje pusėje“. 
Jei būtų galima laisvai pasirinkti, kurią 
informaciją galima pakartoti, vartotojams 
tai galėtų būti painu. Todėl būtina aiškiai 
nurodyti, kuri informacija gali būti 
pakartojama, kad vartotojai, pirkdami 
maisto produktus, galėtų lengvai pamatyti 
svarbiausią informaciją apie 
maistingumą.

(42) Kad pateikiama informacija apie 
maistingumą būtų patraukli vidutiniam 
vartotojui ir atitiktų savo informavimo 
paskirtį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama, atsižvelgiant į esamą žinių 
apie mitybą lygį. Atlikus mokslinius 
tyrimus nustatyta, kad vartotojai 
pageidauja informaciją apie keturias 
pagrindines maistines medžiagas 
(riebalus, sočiąsias riebalų rūgštis, cukrų 
ir druską) ir apie energinę vertę matyti 
pagrindiniame regėjimo lauke arba
pakuotės „priekinėje pusėje“, nes jie 
mano, kad ši informacija naudinga 
priimant sprendimą dėl pirkinio. Todėl šią 
trumpą informaciją apie maistines 
medžiagas turėtų būti privaloma nurodyti 
priekinėje pakuotės pusėje, o užpakalinėje 
pakuotės pusėje turėtų būti pateikta 
išsamesnė privaloma maistingumo 
deklaracija.

Or. en
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Pakeitimas 131
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
42 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(42) Kad pateikiama informacija apie 
maistingumą būtų patraukli vidutiniam 
vartotojui ir atitiktų savo informavimo 
paskirtį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama, atsižvelgiant į esamą žinių 
apie mitybą lygį. Jei dalis informacijos 
apie maistingumą būtų pateikiama 
pakuotės „priekinėje pusėje“, o dalis –
„užpakalinėje pusėje“, vartotojams tai 
galėtų būti painu. Todėl maistingumo 
deklaracija turėtų būti tame pačiame 
regėjimo lauke. Be to, pasirinktinai tam 
tikra informacija gali būti kartojama, 
pavyzdžiui, pakuotės „priekinėje pusėje“. 
Jei būtų galima laisvai pasirinkti, kurią 
informaciją galima pakartoti, vartotojams 
tai galėtų būti painu. Todėl būtina aiškiai 
nurodyti, kuri informacija gali būti 
pakartojama, kad vartotojai, pirkdami 
maisto produktus, galėtų lengvai pamatyti 
svarbiausią informaciją apie maistingumą.

(42) Kad pateikiama informacija apie 
maistingumą būtų patraukli vidutiniam 
vartotojui ir atitiktų savo informavimo 
paskirtį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama, atsižvelgiant į esamą žinių 
apie mitybą lygį. Pati svarbiausia
informacijos apie maistingumą dalis turėtų 
būti pateikiama pakuotės „priekinėje 
pusėje“, o išsami informacija apie 
maistingumą – „užpakalinėje pusėje“. Tai 
užtikrins, kad vartotojai, pirkdami maisto 
produktus, galėtų lengvai pamatyti 
svarbiausią informaciją apie maistingumą.

Or. en

Pagrindimas

Tam, kad vartotojai galėtų lengvai palyginti panašius produktus ir priimti gerai pagrįstus 
sprendimus dėl sveikesnių produktų, pati svarbiausia informacija turi būti aiškiai nurodyta 
priekinėje produkto pakuotės pusėje.

Pakeitimas 132
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(43) Siekiant paskatinti maisto verslo 
operatorius savanoriškai teikti 

(43) Siekiant paskatinti maisto verslo 
operatorius savanoriškai teikti 
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maistingumo deklaracijoje pateikiamą 
informaciją apie tokius maisto produktus, 
kaip antai alkoholiniai gėrimai ir
nefasuoti maisto produktai, kuriems gali 
būti netaikomas reikalavimas teikti 
maistingumo deklaraciją, turėtų būti 
suteikta galimybė nurodyti tik tam tikrus 
teiginio apie maistingumą elementus. 
Tačiau tikslinga aiškiai nustatyti 
informaciją, kuri gali būti teikiama 
savanoriškai, kad vartotojo neklaidintų 
maisto verslo operatoriaus laisvai 
pasirinkta informacija.

maistingumo deklaracijoje pateikiamą 
informaciją, pvz., apie nefasuotus maisto 
produktus, kuriems gali būti netaikomas 
reikalavimas teikti maistingumo 
deklaraciją, turėtų būti suteikta galimybė 
nurodyti tik tam tikrus teiginio apie 
maistingumą elementus. Tačiau tikslinga 
aiškiai nustatyti informaciją, kuri gali būti
teikiama savanoriškai, kad vartotojo 
neklaidintų maisto verslo operatoriaus 
laisvai pasirinkta informacija.

Or. en

Pakeitimas 133
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
44 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(44) Kai kuriose valstybėse narėse ir 
maisto sektoriaus organizacijose yra naujų 
pokyčių, kai maistingumo deklaracija 
išreiškiama ne nurodant maistines vertes
100 g, 100 ml ar vienai porcijai arba 
pateikiamas naudojant grafines formas ar 
simbolius. Tokios papildomos išraiškos ir 
pateikimo formos gali padėti vartotojams 
geriau suprasti maistingumo deklaraciją. 
Vis dėlto nėra pakankamai visos Sąjungos 
duomenų apie tai, kaip vidutinis 
vartotojas supranta alternatyvias 
informacijos išraiškos ir pateikimo formas 
ir jomis naudojasi. Todėl tikslinga leisti, 
kad būtų plėtojamos įvairios išraiškos ir 
pateikimo formos remiantis šiame 
reglamente nustatytais kriterijais, ir
paprašyti Komisijos parengti ataskaitą dėl 
tų išraiškos ir pateikimo formų 
naudojimo, jų poveikio vidaus rinkai ir 
tikslingumo toliau derinti tas išraiškos ir 
pateikimo formas.

(44) Kai kuriose valstybėse narėse ir 
maisto sektoriaus organizacijose yra naujų 
pokyčių, kai maistingumo deklaracija 
išreiškiama ne nurodant maistines vertes 
100 g, 100 ml ar vienai porcijai arba 
pateikiamas naudojant grafines formas ar 
simbolius. Tokios papildomos išraiškos ir 
pateikimo formos gali padėti vartotojams 
geriau suprasti maistingumo deklaraciją. 
Turimais faktais įrodyta, kad 
supaprastinta ženklinimo sistema, kurią 
sudaro kodavimas įvairiomis spalvomis, 
kad būtų galima lengviau ir greičiau 
suprasti informaciją apie maistingumą, 
vartotojams yra geriausias ir labiausiai 
priimtinas sprendimas.
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Or. en

Pagrindimas

Žr. 33 straipsnio 3 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 134
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
50 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(50) Šiuo reglamentu konkrečiai suderintų 
klausimų srityje valstybės narės neturėtų 
galėti priimti nacionalinių nuostatų, nebent 
tai būtų leidžiama pagal Sąjungos teisę. Šis 
reglamentas neturėtų drausti valstybėms 
narėms priimti nacionalinių nuostatų, 
reglamentuojančių klausimus, kurie jame 
nėra konkrečiai suderinti.

(50) Šiuo reglamentu konkrečiai suderintų 
klausimų srityje valstybės narės neturėtų 
galėti priimti nacionalinių nuostatų, nebent 
tai būtų leidžiama pagal Sąjungos teisę. Šis 
reglamentas neturėtų drausti valstybėms 
narėms priimti nacionalinių nuostatų, 
reglamentuojančių klausimus, kurie jame 
nėra konkrečiai suderinti, su sąlyga, kad 
valstybės narės įrodys, kad šios priemonės 
būtinos, ir nurodys, kaip jos užtikrins, kad 
šios priemonės būtų taikomos kuo mažiau 
ribojant prekybą.

Or. el

Pakeitimas 135
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
58 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(58) Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotus teisės aktus dėl, inter alia, tam 
tikrų privalomų duomenų teikimo ne ant 
pakuotės ar etiketėje, maisto produktų, dėl 
kurių nereikalaujama teikti sudedamųjų 
dalių sąrašo, alergijas ar netoleravimą 
sukeliančių medžiagų arba produktų sąrašo 
persvarstymo ar maisto medžiagų, kurias 

(58) Pagal SESV 290 straipsnį Komisijai 
turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti 
deleguotus teisės aktus dėl, inter alia, tam 
tikrų privalomų duomenų teikimo ne ant 
pakuotės ar etiketėje, maisto produktų, dėl 
kurių nereikalaujama teikti sudedamųjų 
dalių sąrašo, alergijas ar netoleravimą 
sukeliančių medžiagų arba produktų sąrašo 
persvarstymo ar maisto medžiagų, kurias 
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nurodyti neprivaloma, sąrašo. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu.

nurodyti neprivaloma, sąrašo. Labai 
svarbu, kad parengiamųjų darbų metu 
Komisija tinkamai konsultuotųsi, įskaitant 
konsultacijas ekspertų lygiu. Komisija, 
rengdama ir sudarydama deleguotus 
teisės aktus, turėtų užtikrinti, kad 
informacija ir atitinkami dokumentai 
būtų vienu metu, reikiamu laiku ir 
tinkamai perduodami Europos 
Parlamentui ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 136
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
59 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(59) Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai 
priimti įgyvendinimo taisykles dėl, inter 
alia, vieno ar daugiau duomenų nurodymo 
naudojant ne žodžius ar skaičius sąlygų, 
bet piktogramas ar simbolius, spausdinto 
teksto ir fono kontrasto, minimalaus 
tinkamumo vartoti termino nurodymo 
būdo, mėsos kilmės šalies ar kilmės vietos 
nurodymo būdo, maistingumo 
deklaracijoje nurodomų verčių tikslumo 
arba maistingumo deklaracijos išraiškos 
vienai porcijai arba vartojimo vienetui. 
Vadovaujantis SESV 291 straipsniu, pagal 
įprastą teisėkūros procedūrą priimtu 
reglamentu iš anksto nustatomi valstybių 
narių vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Iki bus priimtas šis naujas 
reglamentas, 1999 m. birželio 28 d. 
Tarybos sprendimas 1999/468/EB, 
nustatantis Komisijos naudojimosi jai 
suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais 

(59) Kad būtų užtikrintos vienodos šio 
reglamento įgyvendinimo sąlygos, 
Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo
įgaliojimai dėl, inter alia, vieno ar daugiau 
duomenų nurodymo naudojant ne žodžius 
ar skaičius sąlygų, bet piktogramas ar 
simbolius, spausdinto teksto ir fono 
kontrasto, minimalaus tinkamumo vartoti 
termino nurodymo būdo, mėsos kilmės 
šalies ar kilmės vietos nurodymo būdo, 
maistingumo deklaracijoje nurodomų 
verčių tikslumo arba maistingumo
deklaracijos išraiškos vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui. Šiais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi vadovaujantis 
2011 m. vasario 16 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos
valstybių narių vykdomos Komisijos
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai.
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tvarką26, taikomas toliau, išskyrus 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, kuri 
yra netaikoma.

Or. en

Pakeitimas 137
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas maisto verslo 
operatoriams visais maisto tiekimo 
grandinės etapais, kai jų veikla susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams. Jis taikomas visiems 
galutiniam vartotojui skirtiems maisto 
produktams, įskaitant viešojo maitinimo 
įstaigų tiekiamus maisto produktus ir 
viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus
maisto produktus.

3. Šis reglamentas taikomas visais maisto 
tiekimo grandinės etapais, kai tai susiję su 
informacijos apie maistą teikimu 
galutiniam vartotojui. Jis taikomas visiems 
galutiniam vartotojui tiekti skirtiems 
fasuotiems maisto produktams ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtiems maisto 
produktams.

Nepažeidžiant 42 straipsnio, šis 
reglamentas nėra taikomas produktams, 
kurie yra fasuojami pardavimo vietoje 
prieš pateikiant juos galutiniam vartotojui 
vartoti nedelsiant.
Šis reglamentas transporto įmonių 
teikiamoms viešojo maitinimo paslaugoms 
taikomas tik tuo atveju, jeigu šios 
paslaugos teikiamos maršrutuose, 
jungiančiuose du Sąjungos teritorijos 
taškus.

Or. en

Pakeitimas 138
Renate Sommer

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

(ea) rankų darbo maisto produktas –
perdirbtas maisto produktas, kurio 
gamyba pagrįsta tradiciniais metodais ir 
apima bent vieną gamybos etapą, kuriame 
naudojamas rankų darbas arba rankiniai 
prietaisai ir atitinkami unikalūs metodai. 
Tam, kad produktas patektų į šią 
apibrėžtį, ne mažiau kaip 50 proc. tokioje 
gamyboje dirbančių darbuotojų turi turėti 
atitinkamą kvalifikaciją, kaip nurodyta 
2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2005/36/EB dėl 
profesinių kvalifikacijų pripažinimo.

Or. en

Pakeitimas 139
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(g) kilmės vieta – vietovė, šalis arba 
regionas, kuriame žemės ūkio produktai 
arba sudedamosios dalys yra visiškai 
išgautos pagal Reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92 23 straipsnio 2 dalį;

Or. it

Pagrindimas
Žr. 50 pakeitimą Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 140
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punktas



PE460.950v01-00 26/162 AM\861438LT.doc

LT

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(g) kilmės vieta – vietovė, šalis arba 
regionas, kuriame žemės ūkio produktai 
arba sudedamosios dalys yra visiškai 
išgautos pagal Reglamento (EEB) 
Nr. 2913/92 23 straipsnio 2 dalį;

Or. en

Pagrindimas

Tokia nuostata neleidžia parduoti produktų kaip kilusių iš tos šalies, kurioje jie „buvo 
paskiausiai ir iš esmės ekonominiu požiūriu pagrįstai perdirbti“ (pavyzdžiui, produktas 
apdorojamas).

Pakeitimas 141
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies k punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(k) regėjimo laukas – visas pakuotės 
paviršius, kuriame pateiktą informaciją 
galima perskaityti iš vieno regėjimo taško, 
kad vartotojai galėtų greitai ir lengvai 
pamatyti etiketėje nurodytą informaciją ir 
ją perskaityti nevartydami pakuotės;

(k) regėjimo laukas – visas pakuotės 
paviršius, kuriame pateiktą informaciją 
galima perskaityti iš vieno regėjimo taško;

Or. es

Pagrindimas

Atitinka pirmojo svarstymo metu Europos Parlamento priimtą pakeitimą (52). Formuluotė 
pakankamai aiški ir be antrosios sakinio dalies.

Pakeitimas 142
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas



AM\861438LT.doc 27/162 PE460.950v01-00

LT

Tarybos pozicija Pakeitimas

(o) pagrindinė sudedamoji dalis – maisto 
produkto sudedamoji dalis ar 
sudedamosios dalys, kuri (-ios) sudaro 
daugiau kaip 50 % to maisto produkto 
arba kurią (-ias) vartotojas paprastai sieja 
su maisto produkto pavadinimu ir kurios 
(-ių) kiekį daugeliu atvejų reikia nurodyti;

Išbraukta.

Or. it

Pagrindimas
Žr. 56, 57 ir 58 pakeitimus Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 143
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(o) pagrindinė sudedamoji dalis – maisto
produkto sudedamoji dalis ar 
sudedamosios dalys, kuri (-ios) sudaro 
daugiau kaip 50 % to maisto produkto 
arba kurią (-ias) vartotojas paprastai sieja 
su maisto produkto pavadinimu ir kurios 
(-ių) kiekį daugeliu atvejų reikia nurodyti;

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Pagrindinių, svarbiausių ir būdingų maisto produktų sudedamųjų dalių apibrėžtys yra ne tik 
perteklinės ir klaidinančios, bet ir turės priešingą nei pageidaujama poveikį siekiant 
supaprastinti teisės aktą. Parlamento pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 144
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies o punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

(o) pagrindinė sudedamoji dalis – maisto 
produkto sudedamoji dalis ar 
sudedamosios dalys, kuri (-ios) sudaro 
daugiau kaip 50 % to maisto produkto 
arba kurią (-ias) vartotojas paprastai sieja 
su maisto produkto pavadinimu ir kurios 
(-ių) kiekį daugeliu atvejų reikia nurodyti;

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

Nėra būtina įtraukti pagrindinės sudedamosios dalies apibrėžtį. Pritariame supaprastinimui, 
todėl prieštaraujame, kad būtų kuriami nauji terminai ir sąvokos, kurios neturi akivaizdžios 
naudos vartotojams.

Pakeitimas 145
Kartika Tamara Liotard

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

(qa) maisto produkto pakaitalas – maisto 
produktas, sudarantis įspūdį, kad tai yra 
kitas maisto produktas, kuriame paprastai 
naudojama viena sudedamoji dalis yra 
visiškai arba iš dalies sumaišyta su kita 
sudedamąja dalimi arba pakeista šia 
dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.
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Pakeitimas 146
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai pagal informaciją apie maistą 
reglamentuojančius teisės aktus nustatomi 
nauji reikalavimai, svarstoma, ar
įsigaliojus naujiesiems reikalavimams 
reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį, per 
kurį maisto produktai, kurių etiketės 
neatitinka naujųjų reikalavimų, gali būti 
pateikiami į rinką, ir ar reikia tokių maisto 
produktų, kurie į rinką buvo pateikti dar 
nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui, 
atsargas toliau parduoti, kol jos baigsis.

3. Kai pagal informaciją apie maistą 
reglamentuojančius teisės aktus nustatomi 
nauji reikalavimai, įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams nustatomas pereinamasis 
laikotarpis, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, gali būti pateikiami į rinką, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie į 
rinką buvo pateikti dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau 
parduoti, kol jos baigsis.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai be sutrikimų, taip pat siekiant sumažinti pakuočių 
atliekas, normalu, kad numatomas pereinamasis laikotarpis, kai įsigalioja nauji žymėjimo 
etiketėmis reikalavimai. Tam buvo pritarta Parlamento pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 147
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu ir 
saugiu vartojimu, o atitinkamais atvejais –
produkto saugojimo po jo atidarymo 
reikalavimais;

Or.el
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Pakeitimas 148
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nagrinėjant, ar reikia teikti privalomą 
informaciją apie maistą ir siekiant, kad 
vartotojai galėtų rinktis turint pakankamai 
informacijos, reikia atsižvelgti į plačiai 
paplitusį didžiosios vartotojų daugumos 
poreikį gauti tam tikros jiems labai 
vertingos informacijos, arba į visuotinai 
pripažintą naudą vartotojui.

2. Nagrinėjant, ar reikia teikti privalomą 
informaciją apie maistą ir siekiant, kad 
vartotojai galėtų rinktis turint pakankamai 
informacijos, reikia atsižvelgti į plačiai 
paplitusį didžiosios vartotojų daugumos 
poreikį gauti tam tikros jiems labai 
vertingos informacijos, arba į visuotinai 
pripažintą naudą vartotojui. Taip pat 
įvertinamos dėl papildomo informacijos 
teikimo susidariusios ribinės sąnaudos.

Or.el

Pakeitimas 149
Kartika Tamara Liotard

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

(ba) pateikiant nuorodą arba atitinkamas 
iliustracijas ant pakuotės sudarant įspūdį 
vartotojui, kad šioje pakuotėje yra tam 
tikras produktas arba sudedamoji 
medžiaga, nors iš tiesų pakuotėje yra 
maisto produkto pakaitalas ar paprastai 
atitinkamam produktui pagaminti 
naudojamos sudedamosios medžiagos 
pakaitalas. Tokiais atvejais produkto 
pakuotės priekinėje pusėje turi būti 
papildomai nurodyta „pakaitalas“ arba 
„pagaminta naudojant (medžiagos 
pakaitalo pavadinimas) vietoj 
(pakeičiamos medžiagos pavadinimas)“.
Maisto produktas, kuris yra tik produkto 
pakaitalas arba jame yra sudedamųjų 
medžiagų pakaitalo, prekybos vietoje, jei 
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įmanoma, atskiriamas nuo kitų maisto 
produktų;

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 150
Kartika Tamara Liotard

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

(bb) sudarant įspūdį, kad mėsos produktas 
yra pagamintas iš vieno mėsos gabalo, 
nors iš tikrųjų produktas susideda iš 
sujungtų mėsos gabalų. Tokiais atvejais 
produkto pakuotės pagrindinėje pusėje 
turi būti nuoroda „sujungti mėsos 
gabalėliai“.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 151
Kartika Tamara Liotard

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

(bc) pieną apibrėžiant kaip „šviežią“ jeigu 
jo suvartojimo terminas yra ilgesnis nei 
septynios dienos po išpilstymo dienos.

Or. en
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Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 152
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Or.en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 153
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipnsio 1 dalies b b punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

(bb) pieną apibrėžiant kaip „šviežią“ jeigu 
jo suvartojimo terminas yra ilgesnis nei 
septynios dienos po išpilstymo dienos.

Or.en
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Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 154
Francesco Enrico Speroni

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(d) darant užuominą aprašomoje arba 
vaizdinėje medžiagoje, kad maisto 
produkto sudėtyje yra tam tikras maisto 
produktas arba sudedamoji dalis, nors iš 
tikrųjų tame maisto produkte natūraliai 
esantis komponentas arba įprastai 
naudojama sudedamoji dalis yra pakeisti 
kitu komponentu ar kita sudedamąja 
dalimi.

(d) darant užuominą pavadinime, 
išvaizdoje, aprašomoje arba vaizdinėje 
medžiagoje, kad maisto produkto sudėtyje 
yra tam tikras maisto produktas arba 
sudedamoji dalis, nors iš tikrųjų tame 
maisto produkte natūraliai esantis 
komponentas arba įprastai naudojama 
sudedamoji dalis yra pakeisti kitu 
komponentu ar kita sudedamąja dalimi.

Or.it

Pakeitimas 155
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose įmonėse užtikrina, kad su 
nefasuotais maisto produktais, kurie skirti 
galutiniam vartotojui ar viešojo maitinimo 
įstaigoms, susijusi informacija būtų 
perduota maisto produktą gaunančiam 
maisto verslo operatoriui tam, kad 
prireikus galutiniam vartotojui būtų 
pateikta privaloma informacija apie 
maistą.

6. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose įmonėse užtikrina, kad su 
nefasuotais maisto produktais susijusi 
informacija būtų prieinama maisto 
produktą vėlesnio pardavimo arba 
vėlesnio perdirbimo tikslais tvarkančiam
operatoriui tam, kad paprašytas jis galėtų
pateikti galutiniam vartotojui privalomą
informaciją apie maistą.

Or.en
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Pagrindimas

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 88 pakeitimas.

Pakeitimas 156
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Mikroįmonėms taikomos išimtys
Mikroįmonių produktams, pagamintiems 
naudojant rankų darbą, netaikomas 9 
straipsnio 1 dalies l punkte nustatytas 
reikalavimas. Šiems produktams taip pat 
gali būti netaikomi 9 straipsnio 1 dalies a–
k punktuose nustatyti informacijos 
reikalavimai, jei produktai parduodami 
gamybos vietoje, o pardavėjai, jų 
paprašius, gali pateikti informaciją. Kitu 
atveju, informaciją galima pateikti 
etikečių pavidalu ant lentynų.

Or.nl

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama taikyti išimtis mikroįmonėms, gaminančioms rankų darbo produktus. 
Tokios pozicijos Europos Parlamentas laikėsi ir pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 157
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Or.en
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Pagrindimas
Žr. 95 pakeitimą Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 158
Mario Pirillo, Licia Ronzulli, Elisabetta Gardini, Oreste Rossi, Rosario Crocetta, Sergio 
Berlato

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(h) 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto maisto 
verslo operatoriaus pavadinimą ar įmonės 
pavadinimą ir adresą;

(h) Sąjungoje registruoto gamintojo, 
pakuotojo ir, produktų iš trečiųjų šalių 
atveju, pardavėjo (importuotojo) arba, 
atitinkamais atvejais, maisto verslo 
operatoriaus, kurio vardu ir pavarde arba 
įmonės pavadinimu maisto produktas 
parduodamas, vardą ir pavardę ar įmonės 
pavadinimą arba registruotą prekės ženklą
ir adresą;

Or.en

Pakeitimas 159
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(i) kilmės šalį ar kilmės vietą 
25 straipsnyje numatytais atvejais;

(i) būtina nurodyti šių produktų kilmės 
šalį ar kilmės vietą:
– mėsos;
– paukštienos;
– pieno produktų;
– šviežių vaisių ir daržovių;
– kitų produktų iš vienos sudedamosios 
dalies; taip pat mėsos, paukštienos ir 
žuvies, naudojamų kaip perdirbtų maisto 
produktų sudedamoji dalis.
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Viena mėsos ir paukštienos kilmės šalis ar 
vieta gali būti nurodoma tik tuomet, jei 
gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti 
toje pačioje šalyje ar vietoje. Kitais 
atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo 
vietas.
Kai dėl tam tikrų priežasčių būtų 
nepraktiška etiketėje nurodyti kilmės šalį 
arba vietą, vietoj to gali būti pateikiamas 
šis teiginys:
– „Kilmė nežinoma“.
Kitiems maisto produktams būtina 
nurodyti kilmės šalį arba kilmės vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar kilmės vietos, 
ypač jei su maisto produktu teikiama 
informacija arba etiketė leidžia daryti 
prielaidą, kad šis maisto produktas yra 
kitos kilmės šalies ar kilmės vietos. 
Tokiais atvejais duomenys nurodomi 
remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 
pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytomis 
taisyklėmis;

Or.en

Pakeitimas 160
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies k punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(k) daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos 
alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio 
koncentraciją, išreikštą tūrio procentais;

(k) daugiau kaip 1,2 % tūrio koncentracijos 
alkoholio turinčių gėrimų faktinę alkoholio 
koncentraciją, išreikštą tūrio procentais, 
energine verte ir cukraus kiekiu;

Or.en
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Pagrindimas

Grąžinamas pirmojo svarstymo 312 pakeitimas.

Pakeitimas 161
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kad būtų užtikrintas vartotojų 
informavimas apie konkrečias maisto 
produktų rūšis ar kategorijas ir atsižvelgta į 
techninę pažangą, mokslo pasiekimus, 
vartotojų sveikatos apsaugą ar saugų 
maisto produktų vartojimą, Komisija, 
naudodamasi teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 49 straipsnį bei laikydamasi 
50, 51 ir 52 straipsniuose nustatytų 
sąlygų, gali iš dalies pakeisti III priedą.

2. Kad būtų užtikrintas vartotojų 
informavimas apie konkrečių rūšių ar 
kategorijų maisto produktus ir atsižvelgta į 
techninę pažangą, mokslo pasiekimus, 
vartotojų sveikatos apsaugą ar saugų 
maisto produktų vartojimą, Komisija 
naudodamasi teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 49 straipsnį gali iš dalies 
pakeisti III priedą.

Jei yra skubių neišvengiamų priežasčių, 
deleguotiesiems aktams, kurie priimti 
pagal šį straipsnį, taikoma 52 straipsnyje 
nurodyta procedūra.

Or.en

Pakeitimas 162
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
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jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1 mm arba didesnis.
Derėtų atsižvelgti ne tik į šrifto dydį, bet ir 
šrifto tipą, šrifto ir fono kontrastą, tarpus 
tarp eilučių ir rašmenų.

Or.en

Pagrindimas

Laikoma, kad šis tekstas yra pagrįstas EP ir Tarybos kompromisas įskaitomumo klausimu. 
Pirmojo svarstymo metu EP priėmė 334 pakeitimą (kuriame nebuvo nustatytas privalomas 
šrifto dydis, tačiau pasiūlytos tokių įskaitomumo kriterijų, kaip antai šrifto tipas, šrifto ir fono 
kontrastas, tarpai tarp eilučių ir rašmenų, gairės), tuo tarpu Tarybos dokumente siūlomas 
minimalus privalomas 1,2 mm šrifto dydis. Įskaitomumas priklauso nuo daugelio faktorių, 
pavyzdžiui, išdėstymo, spalvos ir kontrasto, tarpų tarp rašmenų, šrifto tipo, taigi neapsiriboja 
vien tik šrifto dydžiu.

Pakeitimas 163
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami taip, kad 
jie būtų aiškiai įskaitomi.

(Priėmus šį pakeitimą reikės ištrinti 
13 straipsnio 3 dalį ir IV priedą.)

Or.it
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Pagrindimas
Žr. 334 pakeitimą Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 164
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Bogusław Sonik, Jarosław 
Kalinowski

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1 mm arba didesnis.
Derėtų atsižvelgti ne tik į šrifto dydį, bet ir 
šrifto tipą, šrifto ir fono kontrastą, tarpus 
tarp eilučių ir rašmenų.

Or.en

Pakeitimas 165
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
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IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

IV priede, yra lygus 0,9 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

Or.en

Pakeitimas 166
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis
kontrastas.

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami taip, kad 
būtų užtikrintas aiškus jų įskaitomumas. 
Derėtų atsižvelgti į tokius kriterijus, kaip 
antai šrifto dydis, šrifto tipas, spausdinto 
teksto ir fono kontrastas, tarpai tarp 
eilučių ir rašmenų.

Or.en

Pagrindimas

Grąžinama Europos Parlamento pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 167
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
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nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis
kontrastas.

nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1 mm arba didesnis.
Derėtų atsižvelgti ne tik į šrifto dydį, bet ir 
šrifto tipą, šrifto ir fono kontrastą, tarpus 
tarp eilučių ir rašmenų.

Or.en

Pagrindimas

Įskaitomumas priklauso nuo daugelio faktorių, pavyzdžiui, išdėstymo, spalvos ir kontrasto, 
tarpų tarp rašmenų, šrifto tipo, taigi neapsiriboja vien tik šrifto dydžiu. Prašome Europos 
Parlamentą ir toliau remti šį holistinį požiūrį (žr. 2 dalį).

Pakeitimas 168
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis
kontrastas.

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1 mm arba didesnis.
Derėtų atsižvelgti ne tik į šrifto dydį, bet ir 
šrifto tipą, šrifto ir fono kontrastą, tarpus 
tarp eilučių ir rašmenų.

Or.en
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Pakeitimas 169
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1 mm arba didesnis.
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

Or.fr

Pakeitimas 170
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma 
maisto papildams, kaip apibrėžta 2002 m. 
birželio 10 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/46/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
maisto papildais, suderinimo.

Or.en
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Pakeitimas 171
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. 1 dalyje išvardyti minimalaus šrifto 
dydžio reikalavimai netaikomi pradiniams 
mišiniams kūdikiams, tolesnio maitinimo 
mišiniams ir mitybai paįvairinti skirtam 
maistui kūdikiams bei mažiems vaikams, 
kuriems taikoma 2006 m. gruodžio 22 d. 
Komisijos direktyva 2006/141/EB dėl
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių ir 2006 m. gruodžio 
5 d. Komisijos direktyva 2006/125/EB dėl 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir 
maisto kūdikiams bei mažiems vaikams.

Or.fr

Pagrindimas

Ankstesnis 111 pakeitimas. Šių produktų (pvz., mažų kūdikių maisto indelių) atveju 
neįmanoma užtikrinti minimalaus privalomo teksto dydžio nepadidinus esamos pakuotės. 
Padidinus rekomenduojamos porcijos apimtį arba kiekį būtų rizikuojama, kad produktas 
nebus suvartotas arba bus saugomas nehigieniškomis sąlygomis ypač ilgą laiką, o tai keltų 
riziką šios pažeidžiamos grupės nariams.

Pakeitimas 172
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

Išbraukta.

Or.it

Justification
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Atitinka 13 straipsnio 2 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 173
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Rosario Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas yra mažesnis nei 80 cm2, atveju 
2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl 
minimalaus šrifto dydžio x aukščio
netaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Šis tekstas yra pagrįstas EP ir Tarybos kompromisas įskaitomumo klausimu. EP per pirmąjį 
svarstymą priėmė 334 pakeitimą (kuriame nebuvo nurodytas joks privalomas šrifto dydis), o 
Tarybos tekste siūloma nustatyti minimalų privalomą nuo 1,2 iki 0,9 mm sumažintą šrifto 
aukščio dydį, taikomą mažoms pakuotėms, kurių paviršiaus plotas mažesnis nei 60 cm2. Bet 
kokios išimtys, taikomos mažoms pakuotėms, kurių didžiausias paviršiaus, ant kurio galima 
spausdinti, plotas yra mažesnis nei 80 cm2, atitinka EP poziciją per pirmąjį svarstymą dėl 125 
pakeitimo, kuriame nustatyta išimtis, kad kai kurie privalomų duomenų reikalavimai 
netaikomi pakuotėms, kurių didžiausias paviršiaus, ant kurio galima spausdinti, plotas yra 
mažesnis nei 80 cm2.

Pakeitimas 174
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas yra mažesnis nei 80 cm2, atveju 
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x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis. 2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl 
minimalaus šrifto dydžio x aukščio
netaikomas.

Or. en

Pakeitimas 175
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas yra mažesnis nei 80 cm2, atveju 
2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl 
minimalaus šrifto dydžio x aukščio
netaikomas.

Or. en

Pagrindimas

3 dalyje padaryti pakeitimai, siekiant sudaryti išimtį, taikomą mažoms pakuotėms, kurių 
didžiausias paviršiaus, ant kurio galima spausdinti, plotas yra mažesnis nei 80 cm2 (šis 
skaičius atitinka EP poziciją per pirmąjį svarstymą).

Pakeitimas 176
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas yra mažesnis nei 80 cm2, atveju 
2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl šrifto 
dydžio x aukščio netaikomas.

Or. en
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Pakeitimas 177
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl 
šrifto dydžio x aukščio netaikomas.

Or. en

Pagrindimas

Nuostatos dėl šrifto dydžio turi būti praktiškai įgyvendinamos ir dėl jų negali būti didinamos 
pakuotės – tai kenkia aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui. Proporcingai pagal pakuotės dydį 
didinamo šrifto dydžio reikalavimais būtų užtikrintas informacijos įskaitomumas; tokius 
mažoms pakuotėms taikomus reikalavimus  įmanoma įgyvendinti.

Pakeitimas 178
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 25 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl 
šrifto dydžio x aukščio neturėtų būti 
taikomas.

Or. en
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Pagrindimas

Nuostatos dėl šrifto dydžio turi būti praktiškai įgyvendinamos ir dėl jų negali būti didinamos 
pakuotės – tai kenkia aplinkosaugos tikslų įgyvendinimui. Proporcingai pagal pakuotės dydį 
didinamo šrifto dydžio reikalavimais būtų užtikrintas informacijos įskaitomumas; tokius 
mažoms pakuotėms taikomus reikalavimus  įmanoma įgyvendinti.

Pakeitimas 179
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas yra mažesnis nei 80 cm2, atveju 
2 dalyje nurodytas reikalavimas dėl šrifto 
dydžio x aukščio netaikomas.

Or. fr

Pagrindimas

Jeigu reikėtų patvirtinti minimalų rašmenų dydį, reikėtų išlaikyti 1 mm dydį siekiant užtikrinti, 
kad rašmenys etiketėse nebūtų pernelyg dideli, nes taip būtų pakenkta operatoriams ir nebūtų 
papildomos naudos vartotojams. 1 mm dydžio rašmenys yra pankankamai įskaitomi. 
Operatoriai neturi nukentėti dėl to, kad naudoja mažesnes pakuotes.

Pakeitimas 180
Riikka Manner

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 60 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

3. Pakuočių arba taros, kurių didžiausias 
paviršiaus plotas yra mažesnis nei 80 cm2, 
atveju 2 dalyje nurodytas šrifto dydžio 
x aukštis yra lygus 0,9 mm arba didesnis.

Or. en
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Pakeitimas 181
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma 
maisto papildams, kaip apibrėžta 2002 m. 
birželio 10 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/46/EB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
maisto papildais, suderinimo, jei 
informacija ant pakuotės yra aiškiai 
įskaitoma.

Or. en

Pakeitimas 182
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Kad būtų užtikrintas vienodas šio 
straipsnio 2 dalies taikymas, Komisija 
gali, laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priimti 
išsamias taisykles dėl spausdinto teksto ir 
fono kontrasto.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 183
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Kad būtų užtikrintas vienodas šio 
straipsnio 2 dalies taikymas, Komisija 
gali, laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priimti 
išsamias taisykles dėl spausdinto teksto ir 
fono kontrasto.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 184
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai,
Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį 
bei laikydamasi 50 ir 51 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, nustato kriterijus dėl 
įskaitomumo, papildančius nurodytuosius
šio straipsnio 2 dalyje.

Kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai, 
Komisija kartu su suinteresuotaisiais 
subjektais, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį 
bei laikydamasi 50 ir 51 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, nustato kriterijų dėl 
įskaitomumo, nurodytų šio straipsnio 
2 dalyje, gaires.

Or. it

Pakeitimas 185
Gerben-Jan Gerbrandy, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai, 
Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį 
bei laikydamasi 50 ir 51 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, nustato kriterijus dėl 

Kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai, 
Komisija kartu su atitinkamais 
suinteresuotaisiais subjektais, įskaitant 
vartotojų organizacijas, naudodamasi teise 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
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įskaitomumo, papildančius nurodytuosius 
šio straipsnio 2 dalyje.

49 straipsnį bei laikydamasi 50 ir 51 
straipsniuose nustatytų sąlygų, nustato 
kriterijus dėl įskaitomumo.

Or. en

Pakeitimas 186
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tuo pačiu tikslu, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, Komisija gali, naudodamasi 
teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 
49 straipsnį bei laikydamasi 50 ir 51 
straipsniuose nustatytų sąlygų, šio 
straipsnio 6 dalyje nurodytus 
reikalavimus taikyti ir papildomiems 
privalomiems duomenims apie konkrečias 
maisto produktų rūšis ar kategorijas.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 187
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. 9 straipsnio 1 dalies a, e, f ir k punktuose 
išvardyti duomenys išdėstomi tame 
pačiame regėjimo lauke.

6. 9 straipsnio 1 dalies a, e, f ir k 
punktuose, taip pat 29 straipsnio 3 dalyje
išvardyti duomenys išdėstomi tame 
pačiame regėjimo lauke.

Or. en
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Pakeitimas 188
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 189
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas
Žr. 124 pakeitimą Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 190
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir dėl to yra be etiketės, žiedo 
ar lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e ir f punktuose 
išvardytus duomenis.

Or. en

Pakeitimas 191
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija 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 punktuose išvardytus duomenis. 
9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
duomenys teikiami kitais būdais arba 
pateikiami vartotojo prašymu.

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

Or. en

Pagrindimas

Didžiausias paviršiaus, ant kurio galima spausdinti, plotas yra didžiausias nesuskaidytas 
pakuotės paviršiaus plotas, ant kurio techninės galimybės leidžia spausdinti. Kalbant apie 
etiketes, didžiausias paviršiaus, ant kurio galima spausdinti, plotas prilygsta pačiai 
didžiausiai etiketei, kokia gali būti pagaminta tai pakuotei. Jei didžiausias vieno paviršiaus, 
ant kurio galima spausdinti, plotas lygus 80 cm2 ar mažiau, ir dėl to ploto negalima pateikti 
duomenų rekomenduojamu (x aukščio) rašmenų dydžiu, reikėtų pabrėžti tokius aspektus, kaip 
spalva ir teksto kontrastas, šrifto tipas, t.y. lengvai įskaitomi šriftai be serifų, atitinkamai 
naudojamas paryškintas ir pasviras tekstas, teksto išdėstymas, informacijos trumpumas ir 
aiškumas.
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Pakeitimas 192
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip …36 Komisija pateikia 
ataskaitą dėl 18 straipsnio ir 
29 straipsnio 1 dalies taikymo šioje dalyje 
nurodytiems produktams, nurodydama, ar 
tam tikrų kategorijų gėrimams turėtų būti 
netaikomas visų pirma reikalavimas 
pateikti informaciją apie energinę vertę, ir 
galimą reikalavimo netaikymą 
pagrindžiančias priežastis, atsižvelgiant į 
tai, kad reikia užtikrinti suderinamumą su 
kitų susijusių sričių Sąjungos politika.

Ne vėliau kaip …36 Komisija pateikia 
ataskaitą dėl 18 straipsnio ir 
29 straipsnio 1 dalies taikymo šioje dalyje 
nurodytiems produktams, nurodydama, ar 
kurių nors kategorijų alkoholiniams
gėrimams turėtų būti netaikomas visų 
pirma reikalavimas pateikti informaciją 
apie energinę vertę, ir galimą reikalavimo 
netaikymą pagrindžiančias priežastis, 
atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti 
suderinamumą su kitų susijusių sričių 
Sąjungos politika.

__________________ __________________
36 *OL prašome įrašyti datą: penkeri metai
po šio reglamento įsigaliojimo.

36 *OL prašome įrašyti datą: dveji metai
nuo šio reglamento taikymo dienos.

Or. en

Pakeitimas 193
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip …36 Komisija pateikia 
ataskaitą dėl 18 straipsnio ir 
29 straipsnio 1 dalies taikymo šioje dalyje 
nurodytiems produktams, nurodydama, ar 
tam tikrų kategorijų gėrimams turėtų būti 
netaikomas visų pirma reikalavimas 
pateikti informaciją apie energinę vertę, ir 
galimą reikalavimo netaikymą 
pagrindžiančias priežastis, atsižvelgiant į 
tai, kad reikia užtikrinti suderinamumą su 
kitų susijusių sričių Sąjungos politika.

Ne vėliau kaip …36 Komisija pateikia 
ataskaitą dėl 18 straipsnio ir 
29 straipsnio 1 dalies taikymo šioje dalyje 
nurodytiems produktams, nurodydama, ar 
alkoholiniams gėrimams turėtų būti 
netaikomas visų pirma reikalavimas 
pateikti informaciją apie energinę vertę, ir 
galimą reikalavimo netaikymą 
pagrindžiančias priežastis, atsižvelgiant į 
tai, kad reikia užtikrinti suderinamumą su 
kitų susijusių sričių Sąjungos politika.
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Or. en

Pagrindimas

Nėra pagrindo skirtingai traktuoti alkoholinių gėrimų kategorijų, nei sudedamųjų dalių ir 
maistinės vertės nurodymo, nei energinės vertės nurodymo tikslais.  Visi aspektai turi būti 
išnagrinėti Komisijos ataskaitoje, kuri pateikiama per penkerius metus nuo naujo reglamento 
įsigaliojimo dienos. Nors Tarybos siūlymas dėl skirtingo traktavimo galimybės yra naujas, 
Parlamentas per pirmąjį svarstymą sutarė, kad alkoholinių gėrimų kategorijos neturėtų būti 
išskiriamos.

Pakeitimas 194
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip …36 Komisija pateikia 
ataskaitą dėl 18 straipsnio ir 
29 straipsnio 1 dalies taikymo šioje dalyje 
nurodytiems produktams, nurodydama, ar 
tam tikrų kategorijų gėrimams turėtų būti 
netaikomas visų pirma reikalavimas 
pateikti informaciją apie energinę vertę, ir 
galimą reikalavimo netaikymą 
pagrindžiančias priežastis, atsižvelgiant į 
tai, kad reikia užtikrinti suderinamumą su 
kitų susijusių sričių Sąjungos politika.

Ne vėliau kaip …36 Komisija pateikia 
ataskaitą, nurodydama, ar kurių nors 
kategorijų alkoholiniams gėrimams turėtų 
būti netaikomas visų pirma reikalavimas 
pateikti informaciją apie energinę vertę, ir 
galimą reikalavimo netaikymą 
pagrindžiančias priežastis, atsižvelgiant į 
tai, kad reikia užtikrinti suderinamumą su 
kitų susijusių sričių Sąjungos politika.

__________________ __________________
36 *OL prašome įrašyti datą: penkeri metai
po šio reglamento įsigaliojimo.

36 *OL prašome įrašyti datą: dveji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama Tarybos ir Parlamento kompromiso. Ataskaita dėl alkoholiniams 
gėrimams taikomų ženklinimo reikalavimų įtraukimo gali būti parengta ir nelaukiant 
specialių reikalavimų taikymo kitiems produktams.
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Pakeitimas 195
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 4 dalies trečia pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija kartu su šia ataskaita gali pateikti
teisėkūros pasiūlymą, kuriuo būtų 
nustatytos tiems produktams taikomos 
taisyklės dėl sudedamųjų dalių sąrašo ar 
privalomos maistingumo deklaracijos.

Komisija kartu su šia ataskaita pateikia, jei 
tikslinga, teisėkūros pasiūlymą, kuriuo 
būtų nustatytos tiems produktams taikomos 
taisyklės dėl sudedamųjų dalių sąrašo ar 
privalomos maistingumo deklaracijos.

Or. en

Pakeitimas 196
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Jei produkte yra nanomedžiagų, tai 
turi būti aiškiai nurodyta sudedamųjų 
dalių sąraše įrašant priešdėlį „nano“.

Or. en

Pagrindimas

Per Europos Parlamento pirmąjį svarstymą priimtas 130 pakeitimas.

Pakeitimas 197
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kad būtų atsižvelgta į konkrečių tipų ar 
kategorijų maisto produktų sudedamųjų 
dalių sąrašo svarbą vartotojui, išimtiniais 

2. Kad būtų atsižvelgta į konkrečių tipų ar 
kategorijų maisto produktų sudedamųjų 
dalių sąrašo svarbą vartotojui, išimtiniais 
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atvejais Komisija gali, naudodamasi teise 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
49 straipsnį bei laikydamasi 50 ir 51 
straipsniuose nustatytų sąlygų, papildyti 
šio straipsnio 1 dalį, su sąlyga, kad dėl 
tokio sąrašo nepateikimo galutiniai 
vartotojai ar viešojo maitinimo įstaigos 
nebūtų netinkamai informuoti.

atvejais Komisija gali, naudodamasi teise 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
49 straipsnį, papildyti šio straipsnio 1 dalį, 
su sąlyga, kad dėl tokio sąrašo nepateikimo 
galutiniai vartotojai ar viešojo maitinimo 
įstaigos nebūtų netinkamai informuoti.

Or. en

Pakeitimas 198
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei kelios maisto produkto sudedamosios 
dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos 
gautos iš II priede nurodytos vienos
medžiagos arba produkto, ženklinant 
aiškiai nurodoma kiekviena atitinkama 
sudedamoji dalis ar pagalbinė medžiaga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos suformuluota 21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa keltų problemų, nes 
priklausomai nuo produkto rūšies dėl tokių reikalavimų gali atsirasti labai ilgi sudedamųjų 
dalių sąrašai, kuriuose kartotųsi alergenai, ypač tuo atveju, kai produkte yra priedų ir 
sudedamųjų dalių, gaminamų iš to paties alergeno.

Pakeitimas 199
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei kelios maisto produkto sudedamosios 
dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos 

Išbraukta.
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gautos iš II priede nurodytos vienos 
medžiagos arba produkto, ženklinant 
aiškiai nurodoma kiekviena atitinkama 
sudedamoji dalis ar pagalbinė medžiaga.

Or. en

Pagrindimas

Gerai žinoma, kad vartotojams naudinga turėti tikslią informaciją apie sudedamąsias dalis, 
kurios yra alergenai. Vis dėlto, reikalauti, kad būtų pateikiama informacija apie kiekvienos 
produkto sudedamosios dalies sudedamąsias dalis, kurios yra alergenai, kai jau pateikta 
informacija, kad produkte esama to alergeno, yra esamų reikalavimų didinimas. Tokia 
priemonė uždeda naštą ES pramonei ir nesuteikia jokios papildomos alergiškų vartotojų 
apsaugos.

Pakeitimas 200
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei kelios maisto produkto sudedamosios 
dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos 
gautos iš II priede nurodytos vienos 
medžiagos arba produkto, ženklinant 
aiškiai nurodoma kiekviena atitinkama 
sudedamoji dalis ar pagalbinė medžiaga.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiama išvengti ilgo sudedamųjų dalių sąrašo, kuriame kartotųsi alergenai, ypač tuo atveju, 
kai produkte yra priedų ir sudedamųjų dalių, pagamintų iš to paties alergeno. Užtikrinama, 
kad nuostatos dėl alergenų ženklinimo būtų suderintos su esamais teisės aktais dėl alergenų.

Pakeitimas 201
Oreste Rossi, Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei kelios maisto produkto sudedamosios 
dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos 
gautos iš II priede nurodytos vienos 
medžiagos arba produkto, ženklinant 
aiškiai nurodoma kiekviena atitinkama 
sudedamoji dalis ar pagalbinė medžiaga.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 202
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
duomenų nurodyti nereikalaujama tais 
atvejais, kai maisto produkto pavadinime 
aiškiai nurodyta atitinkama medžiaga arba 
produktas.

9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
duomenų nurodyti nereikalaujama tais 
atvejais, kai:

a) maisto produkto pavadinime aiškiai 
nurodyta atitinkama medžiaga arba 
produktas;

b) II priede nurodytos sudedamosios 
dalys, iš kurių kilusi atitinkama medžiaga, 
jau įtrauktos į sudedamųjų dalių sąrašą.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos suformuluota 21 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa keltų problemų, nes 
priklausomai nuo produkto rūšies dėl tokių reikalavimų gali atsirasti labai ilgi sudedamųjų 
dalių sąrašai, kuriuose kartotųsi alergenai, ypač tuo atveju, kai produkte yra priedų ir 
sudedamųjų dalių, gaminamų iš to paties alergeno.
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Pakeitimas 203
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
duomenų nurodyti nereikalaujama tais 
atvejais, kai maisto produkto pavadinime 
aiškiai nurodyta atitinkama medžiaga arba 
produktas.

9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
duomenų nurodyti nereikalaujama tais 
atvejais, kai:

a) maisto produkto pavadinime aiškiai 
nurodyta atitinkama medžiaga arba 
produktas;

b) II priede nurodyta sudedamoji dalis, iš 
kurios kilusi atitinkama medžiaga, jau 
įtraukta į sudedamųjų dalių sąrašą.

Or. en

Pakeitimas 204
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 1 dalies ketvirta pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
duomenų nurodyti nereikalaujama tais 
atvejais, kai maisto produkto pavadinime 
aiškiai nurodyta atitinkama medžiaga arba 
produktas.

9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
duomenų nurodyti nereikalaujama tais 
atvejais, kai:

a) maisto produkto pavadinime aiškiai 
nurodyta atitinkama medžiaga arba 
produktas;
b) II priede nurodytos sudedamosios 
dalys, iš kurių kilusi atitinkama medžiaga, 
jau įtrauktos į sudedamųjų dalių sąrašą.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiama išvengti ilgo sudedamųjų dalių sąrašo, kuriame kartotųsi alergenai, ypač tuo atveju, 
kai produkte yra priedų ir sudedamųjų dalių, pagamintų iš to paties alergeno. Užtikrinama, 
kad nuostatos dėl alergenų žymėjimo būtų suderintos su esamais teisės aktais dėl alergenų.

Pakeitimas 205
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kad būtų užtikrintas geresnis vartotojo
informavimas ir atsižvelgta į naujausią 
mokslo pažangą ir technines žinias, 
Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį 
bei laikydamasi 50, 51 ir 52 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, sistemingai persvarsto ir, 
prireikus, atnaujina II priede pateiktą 
sąrašą.

2. Kad būtų užtikrintas geresnis vartotojų
informavimas ir atsižvelgta į naujausią 
mokslo pažangą ir technines žinias, 
Komisija, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį, 
sistemingai persvarsto ir, prireikus, 
atnaujina II priede pateiktą sąrašą.

Jei yra skubių neišvengiamų priežasčių, 
deleguotiesiems aktams, kurie priimti 
pagal šį straipsnį, taikoma 52 straipsnyje 
nurodyta procedūra.

Or. en

Pakeitimas 206
Horst Schnellhardt

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) pusiau skysti ar klampūs produktai –
masės ir (arba) tūrio vienetais;

Or. en
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Pakeitimas 207
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) pusiau skysti ar klampūs produktai –
masės ir (arba) tūrio vienetais.

Or. en

Pagrindimas

Pagal dabartinius svorio ir matavimo teisės aktus valstybės narės gali nustatyti, kaip turėtų 
būti išreikštas pusiau skystų ar klampių produktų grynasis kiekis tūrio ir (arba) masės 
vienetais. Svarbu, kad išliktų dabartinės lanksčios galimybės išreikšti pusiau skystų ar 
klampių produktų grynąjį kiekį tūrio ir (arba) masės vienetais.

Pakeitimas 208
Esther de Lange

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba)  pusiau skysti ar klampūs produktai –
masės ir (arba) tūrio vienetais;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad išliktų dabartinės valstybių narių turimos lanksčios galimybės nustatyti, kaip turi 
būti išreikštas pusiau skystų ar klampių produktų grynasis kiekis tūrio ir (arba) masės 
vienetais.

Pakeitimas 209
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kad būtų užtikrinta, jog vartotojas 
geriau suprastų ženklinant nurodytą 
informaciją apie maistą, Komisija gali, 
naudodamasi teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 49 straipsnį bei laikydamasi 50 
ir 51 straipsniuose nustatytų sąlygų, tam 
tikriems nurodytiems maisto produktams 
nustatyti kitą grynojo kiekio nurodymą 
būdą, nei nustatytasis šio straipsnio 
1 dalyje.

2. Kad būtų užtikrinta, jog vartotojas 
geriau suprastų ženklinant nurodytą 
informaciją apie maistą, Komisija gali, 
naudodamasi teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 49 straipsnį, tam tikriems 
nurodytiems maisto produktams nustatyti 
kitą grynojo kiekio nurodymą būdą, nei 
nustatytasis šio straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 210
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti, kad X priedo 
1c punkte nurodytas minimalios 
tinkamumo vartoti datos pateikimo būdas
būtų taikomas vienodai, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, šiuo 
klausimu priimti įgyvendinimo taisykles.

3. Siekiant užtikrinti, kad X priedo 
1c punkte nurodytas minimalios 
tinkamumo vartoti datos pateikimo būdas 
būtų taikomas vienodai, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tikrinimo procedūros, šiuo 
klausimu priimti įgyvendinamuosius 
aktus, kuriais nustatomos įgyvendinimo 
taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 211
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis  
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Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kilmės šalį ar kilmės vietą nurodyti 
privaloma:

2. Kilmės šalį ar kilmės vietą nurodyti 
privaloma:

a) jei nepateikus tokių duomenų vartotojas 
būtų klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar kilmės vietos, 
ypač tuo atveju, jeigu visa su maisto 
produktu pateikta informacija arba etiketė 
leistų daryti prielaidą, kad šio maisto 
produkto kilmės šalis ar kilmės vieta yra 
kita;

a) jei nepateikus tokių duomenų vartotojas 
būtų klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar kilmės vietos, 
ypač tuo atveju, jeigu visa su maisto 
produktu pateikta informacija arba etiketė 
leistų daryti prielaidą, kad šio maisto 
produkto kilmės šalis ar kilmės vieta yra 
kita;

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros („KN“) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros („KN“) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės;
ba) pieno produktų atveju;
bb) šviežių vaisių ir daržovių atveju;
bc) kitų produktų iš vienos sudedamosios 
dalies atveju; ir
bd) mėsos, paukštienos ir žuvies, 
naudojamų kaip perdirbtų maisto 
produktų sudedamoji dalis, atveju.
Kai dėl tam tikrų priežasčių būtų 
nepraktiška etiketėje nurodyti kilmės šalį 
arba vietą, vietoj jos gali būti pateikiamas 
šis teiginys: „Kilmė nežinoma“.

Or. en

Pakeitimas 212
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kilmės šalį ar kilmės vietą nurodyti 
privaloma:

2. Privalomas reikalavimas nurodyti 
kilmės šalį ar kilmės vietą taikomas:
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Or. it

Pakeitimas 213
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Kilmės šalį ar kilmės vietą nurodyti 
privaloma:

2. Provenencijos šalį ar vietą nurodyti 
privaloma:

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su „provenencijos vietos“ apibrėžimu, dėl kurio sutarta EP pirmajame 
svarstyme, ir išvengiama tokio produktų pardavinėjimo, kai produktai parduodami kaip kilę iš 
šalies, kurioje jie „buvo paskiausiai, iš esmės ekonominiu požiūriu pagrįstai perdirbti“ 
(pavyzdžiui, produktas apdorojamas).

Pakeitimas 214
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– Kai dėl tam tikrų priežasčių būtų 
nepraktiška etiketėje nurodyti mėsos, 
paukštienos ir žuvies perdirbtų maisto 
produktų kilmės šalį arba vietą, vietoj to 
gali būti pateikiamas šis teiginys: „Kilmė 
nežinoma“.

Or. en

Pagrindimas

Jei gamintojas naudojasi kelių įvairių tiekėjų paslaugomis, gali būti neįmanoma nurodyti 
kilmės šalį ar vietą.
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Pakeitimas 215
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Viena mėsos ir paukštienos kilmės šalis ar 
vieta gali būti nurodoma tik tuomet, jei 
gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti 
toje pačioje šalyje ar vietoje. Kitais 
atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo 
vietas.

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 216
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Viena mėsos ir paukštienos kilmės šalis ar 
vieta gali būti nurodoma tik tuomet, jei 
gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti 
toje pačioje šalyje ar vietoje. Kitais 
atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo 
vietas.
Kai dėl tam tikrų priežasčių būtų 
nepraktiška etiketėje nurodyti kilmės šalį 
arba vietą, vietoj to gali būti pateikiamas 
šis teiginys: „Kilmė nežinoma“.

Or. en
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Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 217
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies antra pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai dėl tam tikrų priežasčių būtų 
nepraktiška etiketėje nurodyti kilmės šalį 
arba vietą, vietoj to gali būti pateikiamas 
šis teiginys: „Kilmė nežinoma“.

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 218
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) jei nepateikus tokių duomenų vartotojas 
būtų klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar kilmės vietos, 
ypač tuo atveju, jeigu visa su maisto 
produktu pateikta informacija arba etiketė 
leistų daryti prielaidą, kad šio maisto 
produkto kilmės šalis ar kilmės vieta yra 
kita;

a) – mėsai;

– paukštienai;
– pienui ir pieno produktams;
– kitiems produktams iš vienos 
sudedamosios dalies;
– mėsai, paukštienai ir žuviai, 
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naudojamoms kaip perdirbtų maisto 
produktų sudedamoji dalis.
Viena mėsos ir paukštienos kilmės šalis ar 
vieta gali būti nurodoma tik tuomet, jei 
gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti 
toje pačioje šalyje ar vietoje. Kitais 
atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo 
vietas.
Visų kitų maisto produktų kilmės šalį 
arba vietą privaloma nurodyti, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar kilmės vietos, 
ypač tuo atveju, jeigu visa su maisto 
produktu pateikta informacija arba etiketė 
leistų daryti prielaidą, kad šio maisto 
produkto kilmės šalis ar kilmės vieta yra 
kita; tokiais atvejais nurodomi duomenys 
nustatomi laikantis 49 straipsnyje 
nustatytų taisyklių ir 50 ir 51 
straipsniuose nurodytų sąlygų.

Or. it

Pagrindimas
Žr. 101 ir 328 pakeitimus Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 219
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) jei nepateikus tokių duomenų vartotojas 
būtų klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės šalies ar kilmės vietos, 
ypač tuo atveju, jeigu visa su maisto 
produktu pateikta informacija arba etiketė 
leistų daryti prielaidą, kad šio maisto 
produkto kilmės šalis ar kilmės vieta yra 
kita;

a) jei nepateikus tokių duomenų vartotojas 
būtų klaidinamas dėl tikrosios maisto 
produkto kilmės vietos, ypač tuo atveju, 
jeigu visa su maisto produktu pateikta 
informacija arba etiketė leistų daryti 
prielaidą, kad šio maisto produkto 
provenencijos šalis ar vieta yra kita;

Or. en
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Pagrindimas

Suderinama su „provenencijos vietos“ apibrėžimu, dėl kurio sutarta EP pirmajame 
svarstyme, ir išvengiama tokio produktų pardavinėjimo, kai produktai parduodami kaip kilę iš 
šalies, kurioje jie „buvo paskiausiai ir iš esmės ekonominiu požiūriu pagrįstai perdirbti“ 
(pavyzdžiui, produktas apdorojamas).

Pakeitimas 220
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 221
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Privalomas reikalavimas nurodyti kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalį ar 
vietą užkrautų operatoriams administracinę naštą, kuri nereikalinga. Reikėtų išlaikyti 
dabartines ženklinimo taisykles, kuriose nustatyta, kad kilmę galima nurodyti savanoriškai, 
nebent šios informacijos nebuvimas labai klaidintų vartotojus dėl to, kokia tikroji maisto 
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produkto kilmės vieta.

Pakeitimas 222
Glenis Willmott, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros („KN“) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

b) bet kokios mėsos ir paukštienos atveju;

Or. en

Pagrindimas

Vartotojus domina gyvūnų gerovė ir bet kokios mėsos, ne tik kai kurių kategorijų, gamybos 
pasekmės aplinkosaugai.

Pakeitimas 223
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros („KN“) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

b) – mėsos atveju;

– paukštienos atveju;
– pieno produktų atveju;
– šviežių vaisių ir daržovių atveju;
– kitų produktų iš vienos sudedamosios 
dalies atveju; ir
– mėsos, paukštienos ir žuvies, 
naudojamų kaip perdirbtų maisto 
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produktų sudedamoji dalis, atveju.
Viena mėsos ir paukštienos kilmės šalis ar 
vieta gali būti nurodoma tik tuomet, jei 
gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti 
toje pačioje šalyje ar vietoje. Kitais 
atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo 
vietas.
Kai dėl tam tikrų priežasčių būtų 
nepraktiška etiketėje nurodyti kilmės šalį 
arba vietą, vietoj to gali būti pateikiamas 
šis teiginys: „Kilmė nežinoma“.

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 101 ir 328 pakeitimai.

Pakeitimas 224
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros (KN) kodai išvardyti XI 
priede, atveju.

Or. fr

Pakeitimas 225
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros („KN“) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

b) bet kokios mėsos ir paukštienos atveju;

Or. en

Pakeitimas 226
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros („KN“) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

b) mėsos, kurios Kombinuotosios 
nomenklatūros („KN“) kodai išvardyti XI 
priede, atveju. Šis punktas taikomas 
atsižvelgiant į tai, kad turi būti priimtos 5 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 227
Glenis Willmott, Åsa Westlund, Jill Evans, Michèle Rivasi, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) mėsos, paukštienos ir žuvies, 
naudojamų kaip perdirbtų maisto 
produktų sudedamoji dalis, atveju.

Or. en
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Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojai žinotų iš kur mėsa kilusi, taip pat ir tais atvejais, kai mėsa naudojama 
perdirbtiems maisto produktams gaminti.  Priešingu atveju gali būti labai klaidinami 
vartotojai, kurie galvos, kad jei perdirbtas produktas kilęs iš tam tikros vietos, mėsa taip pat 
būtinai iš tos pačios vietos, o taip gali ir nebūti.  Dauguma vartotojų labai kreipia dėmesį į 
gyvūnų gerovę ir mėsos transportavimo ilgais atstumais pasekmes aplinkosaugai, todėl ši 
informacija turi būti prieinama.

Pakeitimas 228
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) sudedamųjų dalių, sudarančių 
daugiau nei 50 % maisto produkto, atveju.
A ir b punktai taikomi atsižvelgiant į tai, 
kad turi būti patvirtintos 6 dalyje 
nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Or. fr

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų tinkamai informuojami, reikėtų nustatyti privalomą 
reikalavimą nurodyti sudedamosios dalies, kuri sudaro daugiau nei 50 % visos pagaminto 
maisto produkto masės, kilmės vietą. Šis reikalavimas būtų taikomas daugeliui produktų, 
įskaitant produktus iš vienos sudedamosios dalies.

Pakeitimas 229
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) pieno produktų atveju;

Or. en
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Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 230
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

bb) šviežių vaisių ir daržovių atveju;

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 231
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

bc) kitų produktų iš vienos sudedamosios 
dalies atveju;

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 232
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b d punktas (naujas) 
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Tarybos pozicija Pakeitimas

bd) mėsos, paukštienos ir žuvies, 
naudojamų kaip perdirbtų maisto 
produktų sudedamoji dalis, atveju.

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 233
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) pieno produktų atveju;

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 234
Kartika Tamara Liotard

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

bb) šviežių vaisių ir daržovių atveju;

Or. en
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Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 235
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b c punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

bc) kitų produktų iš vienos sudedamosios 
dalies atveju; ir

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 236
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b d punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

bd) mėsos, paukštienos ir žuvies, 
naudojamų kaip perdirbtų maisto 
produktų sudedamoji dalis, atveju.

Or. en

Pakeitimas 237
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalies b a punktas (naujas)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) jei šis reikalavimas nekelia 
bereikalingos grėsmės esamai maisto 
gamybos praktikai, prekybai ir eksportui,  
visų pirma atsižvelgiant į tarp valstybių 
narių vykstančią tarptautinę prekybą.

Or. en

Pakeitimas 238
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai maisto produkto kilmės šalis ar 
kilmės vieta yra nurodyta, tačiau ji 
skiriasi nuo jo pagrindinės sudedamosios 
dalies kilmės šalies ar kilmės vietos:

Išbraukta.

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės šalis ar kilmės vieta; 
arba
b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra kita nei to maisto produkto.
Dėl šios dalies taikymo priimamos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Or. it

Pakeitimas 239
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai maisto produkto kilmės šalis ar 
kilmės vieta yra nurodyta, tačiau ji 
skiriasi nuo jo pagrindinės sudedamosios 
dalies kilmės šalies ar kilmės vietos:

Išbraukta.

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės šalis ar kilmės vieta; 
arba
b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra kita nei to maisto produkto.
Dėl šios dalies taikymo priimamos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Or. nl

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais ne visada įmanoma nustatyti kilmės šalį, kadangi maistinės produkto 
sudedamosios dalys gali būti kilusios iš skirtingų šalių ir kasdien keistis.  Dabartinėse 
taisyklėse nustatyta, kad kilmę galima nurodyti savanoriškai, nebent šios informacijos 
nebuvimas labai klaidintų vartotojus dėl to, kokia tikroji maisto produkto kilmės vieta.

Pakeitimas 240
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai maisto produkto kilmės šalis ar 
kilmės vieta yra nurodyta, tačiau ji 
skiriasi nuo jo pagrindinės sudedamosios 
dalies kilmės šalies ar kilmės vietos:

Išbraukta.

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės šalis ar kilmės vieta; 
arba
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b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra kita nei to maisto produkto.
Dėl šios dalies taikymo priimamos 6 
dalyje nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Or. es

Pakeitimas 241
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai maisto produkto kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra nurodyta, tačiau ji skiriasi nuo 
jo pagrindinės sudedamosios dalies kilmės 
šalies ar kilmės vietos:

Išbraukta.

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės šalis ar kilmės vieta; 
arba
b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra kita nei to maisto produkto.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (172 pakeitimas). Nėra įrodyta, kad 
reikia taikyti kilmės ženklinimo reikalavimus ir pirminėms sudedamosioms dalims; tokių 
reikalavimų nustatymas sukeltų daug nepraktiškų problemų maisto verslo operatoriams.

Pakeitimas 242
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai maisto produkto kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra nurodyta, tačiau ji skiriasi nuo 
jo pagrindinės sudedamosios dalies kilmės 
šalies ar kilmės vietos:

Išbraukta.

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės šalis ar kilmės vieta; 
arba
b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra kita nei to maisto produkto.

Or. en

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas 172 pakeitimas. Nėra įrodyta, kad reikia taikyti 
kilmės ženklinimo reikalavimus ir pirminėms sudedamosioms dalims; tokių reikalavimų 
nustatymas būtų labai nepraktiškas maisto verslo operatorių atžvilgiu ir pakenktų 
paprastumui, aiškumui ir nuoseklumui.

Pakeitimas 243
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai maisto produkto kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra nurodyta, tačiau ji skiriasi nuo 
jo pagrindinės sudedamosios dalies kilmės 
šalies ar kilmės vietos:

Išbraukta.

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės šalis ar kilmės vieta; 
arba
b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis ar kilmės 
vieta yra kita nei to maisto produkto.
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Or. en

Pakeitimas 244
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kai maisto produkto kilmės šalis ar kilmės
vieta yra nurodyta, tačiau ji skiriasi nuo jo 
pagrindinės sudedamosios dalies kilmės
šalies ar kilmės vietos:

Kai maisto produkto provenencijos šalis ar 
vieta yra nurodyta, tačiau ji skiriasi nuo jo 
pagrindinės sudedamosios dalies 
provenencijos šalies ar vietos:

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su „provenencijos vietos“ apibrėžimu, dėl kurio sutarta EP pirmajame 
svarstyme, ir išvengiama tokio produktų pardavinėjimo, kai produktai parduodami kaip kilę iš 
šalies, kurioje jie „buvo paskiausiai ir iš esmės ekonominiu požiūriu pagrįstai perdirbti“ 
(pavyzdžiui, produktas apdorojamas).

Pakeitimas 245
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) kilmės šalis ar kilmės vieta; 
arba

a) taip pat nurodoma atitinkamos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-ųjų) 
dalies (-ių) provenencijos šalis ar vieta; 
arba

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su „provenencijos vietos“ apibrėžimu, dėl kurio sutarta EP pirmajame 
svarstyme, ir išvengiama tokio produktų pardavinėjimo, kai produktai parduodami kaip kilę iš 
šalies, kurioje jie „buvo paskiausiai ir iš esmės ekonominiu požiūriu pagrįstai perdirbti“ 
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(pavyzdžiui, produktas apdorojamas).

Pakeitimas 246
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa) maisto verslo operatoriaus 
pavadinimo ar adreso nurodymas etiketėje 
nėra atitinkamo maisto produkto kilmės 
šalies ar kilmės vietos nurodymas;

Or. fr

Pakeitimas 247
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies kilmės šalis ar kilmės
vieta yra kita nei to maisto produkto.

b) nurodoma, kad pagrindinės 
sudedamosios dalies provenencijos šalis ar 
vieta yra kita nei to maisto produkto.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su „provenencijos vietos“ apibrėžimu, dėl kurio sutarta EP pirmajame 
svarstyme, ir išvengiama tokio produktų pardavinėjimo, kai produktai parduodami kaip kilę iš 
šalies, kurioje jie „buvo paskiausiai ir iš esmės ekonominiu požiūriu pagrįstai perdirbti“ 
(pavyzdžiui, produktas apdorojamas).

Pakeitimas 248
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 3 dalies antra pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Dėl šios dalies taikymo priimamos 6 dalyje
nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Dėl šios dalies taikymo priimamos 5 dalyje
nurodytos įgyvendinimo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 249
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Komisija per penkerius metus nuo 2 
dalies b punkto taikymo pradžios pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertinama privaloma 
tame punkte nurodytų produktų kilmės 
šalies ar kilmės vietos nuoroda.

Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 250
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Komisija per penkerius metus nuo 2 
dalies b punkto taikymo pradžios pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą, kurioje įvertinama privaloma 
tame punkte nurodytų produktų kilmės 
šalies ar kilmės vietos nuoroda.

Išbraukta.

Or. nl
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Pagrindimas

Reikėtų išlaikyti dabartines ženklinimo taisykles, kuriose nustatyta, kad kilmę galima nurodyti 
savanoriškai, nebent šios informacijos nebuvimas labai klaidintų vartotojus dėl to, kokia 
tikroji maisto produkto kilmės vieta.

Pakeitimas 251
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip …39 Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitas dėl privalomos toliau išvardytų 
produktų kilmės šalies ar kilmės vietos 
nuorodos dėl:

Išbraukta.

a) kitų rūšių mėsos nei jautiena ir 
nurodytosios 2 dalies b punkte;
b) pieno;
c) pieno, kuris naudojamas kaip 
sudedamoji pieno gaminių dalis;
d) mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis;
e) neperdirbtų maisto produktų;
f) produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies;
g) ir sudedamųjų dalių, sudarančių 
daugiau nei 50 % maisto produkto.
Tose ataskaitose atsižvelgiama į vartotojo 
poreikį būti informuotu, privalomos 
nuorodos, nurodytos 1 dalyje, pateikimo 
įgyvendinamumą ir išlaidų bei naudos 
analizę, įskaitant teisinį poveikį vidaus 
rinkai ir poveikį tarptautinei prekybai.
Kartu su tomis ataskaitomis Komisija gali 
pateikti pasiūlymus iš dalies pakeisti 
atitinkamas Sąjungos nuostatas.
__________________
39.  *OL prašome įrašyti datą: treji metai 
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po šio reglamento įsigaliojimo.

Or. it

Pakeitimas 252
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip …39 Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitas dėl privalomos toliau išvardytų 
produktų kilmės šalies ar kilmės vietos 
nuorodos dėl:

Išbraukta.

a) kitų rūšių mėsos nei jautiena ir 
nurodytosios 2 dalies b punkte;
b) pieno;
c) pieno, kuris naudojamas kaip 
sudedamoji pieno gaminių dalis;
d) mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis;
e) neperdirbtų maisto produktų;
f) produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies;
g) sudedamųjų dalių, sudarančių daugiau 
nei 50 % maisto produkto.
Tose ataskaitose atsižvelgiama į vartotojo 
poreikį būti informuotu, privalomos 
nuorodos, nurodytos 1 dalyje, pateikimo 
įgyvendinamumą ir išlaidų bei naudos 
analizę, įskaitant teisinį poveikį vidaus 
rinkai ir poveikį tarptautinei prekybai.
Kartu su tomis ataskaitomis Komisija gali 
pateikti pasiūlymus iš dalies pakeisti 
atitinkamas Sąjungos nuostatas.
__________________
39.  *OL: treji metai po šio reglamento 
įsigaliojimo.
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Or. nl

Pagrindimas

Reikia laikytis atsargumo, siekiant užtikrinti, kad privalomas kilmės ir provenencijos vietos 
ženklinimas, taikomas kiaulienai, avienai, ožkienai ir paukštienai, nebūtų suprantamas kaip 
kokybės ženklinimas. Tas pats taikoma ir pieno bei kitiems paminėtiems produktams. Kurioje 
valstybėje narėje maistas bebūtų pagamintas, jis turi būti aukštos kokybės visoje ES. 
Privalomas kilmės ženklinimas padidintų verslo administracinę naštą.

Pakeitimas 253
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Ne vėliau kaip …39 Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitas dėl privalomos toliau išvardytų 
produktų kilmės šalies ar kilmės vietos 
nuorodos dėl:

Išbraukta.

a) kitų rūšių mėsos nei jautiena ir 
nurodytosios 2 dalies b punkte;
b) pieno;
c) pieno, kuris naudojamas kaip 
sudedamoji pieno gaminių dalis;
d) mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis;
e) neperdirbtų maisto produktų;
f) produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies;
g) sudedamųjų dalių, sudarančių daugiau 
nei 50 % maisto produkto.
Tose ataskaitose atsižvelgiama į vartotojo 
poreikį būti informuotu, privalomos 
nuorodos, nurodytos 1 dalyje, pateikimo 
įgyvendinamumą ir išlaidų bei naudos 
analizę, įskaitant teisinį poveikį vidaus 
rinkai ir poveikį tarptautinei prekybai.
Kartu su tomis ataskaitomis Komisija gali 
pateikti pasiūlymus iš dalies pakeisti 
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atitinkamas Sąjungos nuostatas.
__________________
39. *OL prašome įrašyti datą: treji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 254
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip …39 Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitas dėl privalomos toliau išvardytų 
produktų kilmės šalies ar kilmės vietos 
nuorodos dėl:

Išbraukta.

a) kitų rūšių mėsos nei jautiena ir 
nurodytosios 2 dalies b punkte;
b) pieno;
c) pieno, kuris naudojamas kaip 
sudedamoji pieno gaminių dalis;
d) mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis;
e) neperdirbtų maisto produktų;
f) produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies;
g) sudedamųjų dalių, sudarančių daugiau 
nei 50 % maisto produkto.
__________________
39. *OL prašome įrašyti datą: treji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en
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Pakeitimas 255
Carl Schlyter, Jill Evans, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip …39 Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas 
dėl privalomos toliau išvardytų produktų 
kilmės šalies ar kilmės vietos nuorodos dėl:

Ne vėliau kaip …39 Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitas 
dėl privalomos toliau išvardytų produktų 
provenencijos šalies ar vietos nuorodos 
dėl:

__________________
39. *OL prašome įrašyti datą: treji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su „provenencijos vietos“ apibrėžimu, dėl kurio sutarta EP pirmajame 
svarstyme, ir išvengiama tokio produktų pardavinėjimo, kai produktai parduodami kaip kilę iš 
šalies, kurioje jie „buvo paskiausiai ir iš esmės ekonominiu požiūriu pagrįstai perdirbti“ 
(pavyzdžiui, produktas apdorojamas).

Pakeitimas 256
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos h punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

h) viskio.

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, 
ženklinamas kitais ženklais, kuriais bandoma įteigti, kad jis pagamintas vienoje iš pagrindinių 
viskį gaminančių šalių, kai iš tikrųjų taip nėra.  Todėl tikslinga įtraukti viskį į maisto 
produktų, dėl kurių Komisija rengs vertinimo ataskaitą, sąrašą siekiant nustatyti, ar reikėtų 
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taikyti privalomą kilmės šalies ženklinimo reikalavimą.

Pakeitimas 257
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos f punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

f) produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies;

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 258
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies pirmos pastraipos g punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

g) sudedamųjų dalių, sudarančių daugiau 
nei 50 % maisto produkto.

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 259
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tose ataskaitose atsižvelgiama į vartotojo 
poreikį būti informuotu, privalomos 
nuorodos, nurodytos 1 dalyje, pateikimo 
įgyvendinamumą ir išlaidų bei naudos 
analizę, įskaitant teisinį poveikį vidaus 
rinkai ir poveikį tarptautinei prekybai.

Tose ataskaitose atsižvelgiama į vartotojo 
poreikį būti informuotu, privalomos 
nuorodos, nurodytos 1 dalyje, pateikimo 
įgyvendinamumą, kuris nustatomas 
kiekvienam atvejui atskirai atitinkamu 
geografiniu lygiu, atsižvelgiant į 
atitinkamo produkto ypatybes, ir išlaidų 
bei naudos analizę, įskaitant teisinį poveikį 
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vidaus rinkai ir poveikį tarptautinei 
prekybai.

Or. en

Pakeitimas 260
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tose ataskaitose atsižvelgiama į vartotojo 
poreikį būti informuotu, privalomos 
nuorodos, nurodytos 1 dalyje, pateikimo 
įgyvendinamumą ir išlaidų bei naudos 
analizę, įskaitant teisinį poveikį vidaus 
rinkai ir poveikį tarptautinei prekybai.

Tose ataskaitose atsižvelgiama į vartotojo 
poreikį būti informuotu, privalomos 
nuorodos, nurodytos 1 dalyje, pateikimo 
įgyvendinamumą, kuris nustatomas 
kiekvienam atvejui atskirai atitinkamu 
geografiniu lygiu, atsižvelgiant į 
atitinkamų produktų ypatybes, ir išlaidų 
bei naudos analizę, įskaitant teisinį poveikį 
vidaus rinkai ir poveikį tarptautinei 
prekybai.

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl informacijos apie maistą reikėtų atsižvelgti į kokybės teisės aktų paketą, dėl 
kurio diskutuojama AGRI komitete Europos Parlamente. Kokybės teisės aktų paketas sukurtų 
ūkininkavimo ženklinimo teisinę bazę, turint mintyje prekybos standartus. Rengiant pasiūlymą 
dėl informacijos apie maistą reikėtų apsvarstyti, ar nustatyti galimą kilmės šalies ir 
provenencijos vietos ženklinimo sistemą, tačiau nereikėtų įtraukti sudedamųjų dalių 
ženklinimo, taip pat reikėtų suderinti teisinių nuostatų formuluotes.

Pakeitimas 261
Frédérique Ries, Françoise Grossetête, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 dalies 3 a pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Maisto verslo operatoriaus 
pavadinimo ar adreso nurodymas etiketėje 
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nėra atitinkamo maisto produkto kilmės 
šalies ar kilmės vietos nurodymas.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama nuoseklumo, atsižvelgiant į tai, kas jau nurodyta Tarybos bendrosios 
pozicijos 31 konstatuojamosios dalies paskutiniame sakinyje.

Pakeitimas 262
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a. Maisto verslo operatoriaus 
pavadinimo ar adreso nurodymas etiketėje 
nėra atitinkamo maisto produkto kilmės 
šalies ar kilmės vietos nurodymas.

Or. en

Pakeitimas 263
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip …40 Komisija, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b punkto ir šio straipsnio 3 dalies 
taikymo.

Išbraukta.

__________________
40. *OL prašome įrašyti datą: dveji metai 
po šio reglamento įsigaliojimo.
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Or. it

Pakeitimas 264
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip …40 Komisija, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b punkto ir šio straipsnio 3 dalies 
taikymo.

Išbraukta.

__________________
40. *OL dveji metai po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. nl

Pagrindimas

Privalomas reikalavimas nurodyti kiaulienos, avienos, ožkienos ir paukštienos kilmės šalį ar 
vietą užkrautų operatoriams administracinę naštą, kuri nereikalinga. Reikėtų išlaikyti 
dabartines taisykles, kuriose nustatyta, kad kilmę galima nurodyti savanoriškai, nebent šios 
informacijos nebuvimas labai klaidintų vartotojus dėl to, kokia tikroji maisto produkto kilmės 
vieta. Tas pats taikoma 5 straipsnio 5 dalyje nurodytiems produktams.

Pakeitimas 265
Françoise Grossetête, Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip …40 Komisija, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b punkto ir šio straipsnio 3 dalies 
taikymo.

6. Ne vėliau kaip …40 Komisija, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b ir c punktų ir šio straipsnio 
3 dalies taikymo.
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__________________ __________________
40 OL prašome įrašyti datą: dveji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo. 

40 OL prašome įrašyti datą: dveji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo. 

Or. fr

Pakeitimas 266
Mario Pirillo, Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 6 dalies perkėlimas į 4a dalį 

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip …40 Komisija, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b punkto ir šio straipsnio 3 dalies 
taikymo.

4a. Ne vėliau kaip …40 Komisija, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b punkto ir šio straipsnio 3 dalies 
taikymo.

__________________ __________________
40 OL prašome įrašyti datą: treji metai po šio 
reglamento įsigaliojimo.

40 OL prašome įrašyti datą: treji metai po 
šio reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 267
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Mario Pirillo, Vittorio 
Prodi, Oreste Rossi, Pilar Ayuso, Françoise Grossetête, Frédérique Ries, Rosario 
Crocetta, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

25a. Maisto verslo operatoriaus 
pavadinimo ar adreso nurodymas etiketėje 
nėra atitinkamo maisto produkto kilmės 
šalies ar kilmės vietos nurodymas.

Or. en
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama paaiškinti 25 straipsnį dėl kilmės ženklinimo, atsižvelgiant į tai, kas 
jau nurodyta Tarybos bendrosios pozicijos 31 konstatuojamosios dalies paskutiniame 
sakinyje.

Pakeitimas 268
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a straipsnis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Maisto verslo operatoriaus pavadinimo ar 
adreso nurodymas etiketėje nėra 
atitinkamo maisto produkto kilmės šalies 
ar kilmės vietos nurodymas.

Or. en

Pakeitimas 269
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Komisija gali, laikydamasi 46 straipsnio 
2 dalyje nurodytos reguliavimo
procedūros, priimti išsamias taisykles dėl 
šio straipsnio 1 dalies taikymo tam tikriems 
maisto produktams.

2. Komisija gali, laikydamasi 46 straipsnio 
2 dalyje nurodytos tikrinimo procedūros, 
priimti įgyvendinamuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios taisyklės
dėl šio straipsnio 1 dalies taikymo tam 
tikriems maisto produktams.

Or. en

Pakeitimas 270
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 
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Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 271
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų ir 
druskos kiekiai;

Or. en

Pagrindimas

Šios maistinės medžiagos ir energinė vertė vartotojams svarbiausios, todėl informaciją apie 
jas reikia pateikti priekinėje pakuotės pusėje.

Pakeitimas 272
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 144 pakeitimo dalis.

Pakeitimas 273
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nors pastangos perfomuluoti nuostatas pastaraisiais metais ženkliai sumažino pramoninių 
riebalų rūgščių trans-izomerų lygius maisto produktuose, turimi duomenys rodo, kad pernelyg 
didelis suvartojamas dirbtinių riebalų rūgščių trans-izomerų kiekis turi neigiamą poveikį 
sveikatai ir didina širdies ir kraujagyslių ligų riziką. Kita vertus, natūralių riebalų rūgščių 
trans-izomerų, kurie gaminasi karvės skrandyje ir todėl jų natūraliai esama mėsoje ir piene, 
ženklinimas visuomenės sveikatos požiūriu yra nepagrįstas.

Pakeitimas 274
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

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

Or. es

Pagrindimas

Žr. pirmojo svarstymo 144 pakeitimą.
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Pakeitimas 275
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
angliavandenių, cukrų, natūralių (pvz., 
randamų pirminėje žaliavoje) 
antioksidantų, baltymų ir druskos kiekiai.

Or. it

Pakeitimas 276
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) baltymų, angliavandenių ir riebalų 
rūgščių trans-izomerų kiekiai.

Or. en

Pagrindimas

Šios maistinės medžiagos svarbios vartotojams ir todėl turi būti privaloma jas nurodyti kitoje 
pakuotės pusėje.

Pakeitimas 277
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) riebalų rūgščių transizomerų; Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 278
Glenis Willmott, Daciana Octavia Sârbu, Michèle Rivasi, Kartika Tamara Liotard, Carl 
Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) riebalų rūgščių transizomerų; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei riebalų rūgščių trans-izomerus būtų leista žymėti savanoriškai, tai labai klaidintų; turi 
būti privaloma juos nurodyti kitoje pakuotės pusėje.

Pakeitimas 279
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) riebalų rūgščių transizomerų; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punkto pakeitimą
ir pirmajame svarstyme priimtą 146 pakeitimą.

Pakeitimas 280
Esther de Lange

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

da) cholesterolio;
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Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo metu priimtas Tarybos ir EP kompromisas, siekiant išsamesnio 
savanoriško maistinių medžiagų ženklinimo.

Pakeitimas 281
Esther de Lange

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

fa) natrio;

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo metu priimtas Tarybos ir EP kompromisas, siekiant išsamesnio 
savanoriško maistinių medžiagų ženklinimo.

Pakeitimas 282
Françoise Grossetête, Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

fa) natrio;

Or. fr

Pagrindimas

Natrio natūraliai esama kai kuriuose maisto produktuose ir sudedamosiose dalyse, kuriose 
nėra druskos (pavyzdžiui, jogurte ir piene). Reikia, kad vartotojai galėtų sužinoti, kiek yra 
natrio maisto produkte. Taip operatoriai galės pateikti paaiškinimą, taip pat ir suteikdami 
privalomą informaciją apie druskos kiekį.
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Pakeitimas 283
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai ženklinant fasuotus maisto 
produktus pateikiama 1 dalyje nurodyta 
privaloma maistingumo deklaracija, gali 
būti pakartojama informacija apie 
energinę vertę ir riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, cukrų ir druskos kiekius.

3. Kai ženklinant fasuotus maisto 
produktus pateikiama 1 dalyje nurodyta 
privaloma maistingumo deklaracija, 
informacija apie energinę vertę ir riebalų, 
sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų ir druskos 
kiekius pakartotinai nurodoma naudojant 
supaprastintą ženklinimo sistemą pagal 
33 straipsnio 3 dalį.

Or. en

Pagrindimas

Žr. 33 straipsnio 3 dalies pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 284
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai ženklinant fasuotus maisto 
produktus pateikiama 1 dalyje nurodyta 
privaloma maistingumo deklaracija, gali 
būti pakartojama informacija apie 
energinę vertę ir riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, cukrų ir druskos kiekius.

3. Kai ženklinant fasuotus maisto 
produktus pateikiama 29 straipsnio 
1 dalyje nurodyta privaloma maistingumo 
deklaracija, informacija apie energinę vertę 
pakartotinai nurodoma pagrindiniame 
regėjimo lauke. Be to, taip pat gali būti 
pakartotinai nurodoma informacija apie
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų ir 
druskos kiekius.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie energinę vertę yra pati svarbiausia vartotojui informacija ir todėl ją reikėtų 
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pakartotinai nurodyti papildomai prie privalomos lentelės apie maistingumą kitoje pakuotės 
pusėje. Be to, atitinkamai taip pat turėtų būti galimybė savanoriškai pakartotinai nurodyti 
informaciją apie svarbiausias maistines medžiagas (riebalus, sočiąsias rūgštis, cukrus, 
druską). 

Pakeitimas 285
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 35 straipsnio 1 dalies, 
kai ženklinant 16 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus produktus pateikiama 
maistingumo deklaracija, šios deklaracijos 
turinį gali sudaryti tik energinė vertė.

4. Nukrypstant nuo 35 straipsnio 1 dalies, 
kai ženklinant 16 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus produktus pateikiama 
maistingumo deklaracija, šios deklaracijos 
turinį gali sudaryti energinė vertė ir 
cukraus kiekis.

Or. en

Pakeitimas 286
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Komisija gali, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį 
bei laikydamasi 50 ir 51 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, priimti XII priedo 
A dalies 1 punkte nurodytų vitaminų ir 
mineralinių medžiagų perskaičiavimo 
koeficientus, kad būtų tiksliau nustatytas 
tokių vitaminų ir mineralinių medžiagų 
kiekis maisto produktuose. Tie 
perskaičiavimo koeficientai įtraukiami į 
XIV priedą.

2. Komisija gali, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį, 
priimti XII priedo A dalies 1 punkte 
nurodytų vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, kad būtų 
tiksliau nustatytas tokių vitaminų ir 
mineralinių medžiagų kiekis maisto 
produktuose. Tie perskaičiavimo 
koeficientai įtraukiami į XIV priedą.

Or. en
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Pakeitimas 287
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Komisija gali, laikydamasi 46 straipsnio 2 
dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, 
priimti išsamias šios dalies vienodo 
taikymo taisykles dėl nurodytų verčių, 
pavyzdžiui, skirtingų nurodytų ir oficialiais 
patikrinimais nustatytų verčių, tikslumo.

Komisija gali, laikydamasi 46 straipsnio 2 
dalyje nurodytos tikrinimo procedūros, 
priimti įgyvendinamuosius aktus, 
kuriuose nustatomos išsamios šios dalies 
vienodo taikymo taisyklės dėl nurodytų 
verčių, pavyzdžiui, skirtingų nurodytų ir 
oficialiais patikrinimais nustatytų verčių, 
tikslumo.

Or. en

Pakeitimas 288
Dagmar Roth-Behrendt, Glenis Willmott

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. 29 straipsnio 1–5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų 
kiekis nurodomi 100 g arba 100 ml.

2. Į privalomą kitoje pakuotės pusėje 
pateikiamą maistingumo deklaraciją 
įtraukiamas energijos kiekis kcal ir visos 
privalomai nurodomos maistinės 
medžiagos, išvardytos 29 straipsnio 1 
dalyje ir, prireikus, savanoriškai 
nurodomos maistinės medžiagos, 
išvardytos 29 straipsnio 2 dalyje.
Informacija atitinkamai nurodoma 
išdėstymo tvarka pagal XV priedą 100 g ar 
ml ir porcijai.
Informacija pateikiama lentelės forma, o 
skaičiai išdėstomi stulpeliu.

Or. en
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Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 313 pakeitimas.

Pakeitimas 289
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. 29 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalyse 
nurodyta energinė vertė ir maistinių 
medžiagų kiekis gali būti nurodomi ne tik 
šio straipsnio 2 dalyje nurodytu išraiškos 
būdu, bet ir XIII priedo B dalyje 
nustatytais referencinių suvartojamų kiekių 
procentiniais dydžiais, atitinkamai – 100 g 
arba 100 ml.

4. Energinė vertė ir riebalų, sočiųjų 
riebalų rūgščių, cukraus ir druskos kiekis 
nurodomi ne tik šio straipsnio 2 dalyje 
nurodytu išraiškos būdu, bet ir XIII priedo 
B dalyje nustatytais referencinių 
suvartojamų kiekių procentiniais dydžiais, 
atitinkamai – 100 g arba 100 ml.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojui reikia nuorodų, kad jis galėtų nustatyti, kiek jis suvartoja tam tikros maistinės 
medžiagos per dieną. Pvz., informacija, kad 100 g produkto yra 7 g druskos, vartotojui 
nenurodo, koks yra rekomenduojamas vidutinis kiekis per dieną.

Pakeitimas 290
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti, kad maistingumo 
deklaracijos išraiška vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui būtų įgyvendinama 
vienodai ir nustatytų vartotojui vienodą 
palyginimo pagrindą, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, 
atsižvelgdama į faktinę vartotojų vartojimo 
elgseną ir mitybos rekomendacijas, priimti
taisykles dėl išraiškos vienai porcijai arba 

4. Siekiant užtikrinti, kad maistingumo 
deklaracijos išraiška vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui būtų įgyvendinama 
vienodai ir nustatytų vartotojui vienodą 
palyginimo pagrindą, Komisija, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tikrinimo procedūros, 
atsižvelgdama į faktinę vartotojų vartojimo 
elgseną ir mitybos rekomendacijas, 
įgyvendinamaisiais aktais priima taisykles 
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vartojimo vienetui, taikomas specifinėms 
maisto produktų kategorijoms.

dėl išraiškos vienai porcijai arba vartojimo 
vienetui, taikomas specifinėms maisto 
produktų kategorijoms.

Or. en

Pakeitimas 291
Glenis Willmott, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter, Michèle Rivasi, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
duomenys pateikiami tame pačiame 
regėjimo lauke. Jie pateikiami kartu aiškia 
forma ir, prireikus – XV priede nustatyta 
pateikimo tvarka.

1. 29 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose
nurodyti duomenys pateikiami priekinėje 
pakuotės pusėje, nurodoma energinė vertė 
kcal, kaip nurodyta 29 straipsnio 1 dalies 
a punkte, ir privalomai nurodomos 
maistinės medžiagos, išvardytos 29 
straipsnio 1 dalies b punkte, gramais. Jie 
pateikiami kartu aiškia forma ir, prireikus –
XV priede nustatyta pateikimo tvarka.

Or. en

Pagrindimas

Šios maistinės medžiagos vartotojams svarbiausios, todėl informaciją apie jas reikia pateikti 
priekinėje pakuotės pusėje.

Pakeitimas 292
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti 
duomenys pateikiami tame pačiame 
regėjimo lauke. Jie pateikiami kartu aiškia 
forma ir, prireikus – XV priede nustatyta 
pateikimo tvarka.

1. 29 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nurodyti 
duomenys pateikiami tame pačiame 
regėjimo lauke. Jie pateikiami kartu aiškia 
forma ir, prireikus – XV priede nustatyta 
pateikimo tvarka.
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Or. en

Pakeitimas 293
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Michèle Rivasi, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Jei pakanka vietos, 29 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodyti duomenys pateikiami 
lentelės forma, o skaičiai išdėstomi 
stulpeliu. Jei vietos trūksta, informacija 
išdėstoma eilutėmis.

2. Jei pakanka vietos, 29 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodyti duomenys pateikiami 
kitoje pakuotės pusėje lentelės forma, o 
skaičiai išdėstomi stulpeliu. Jei vietos 
trūksta, informacija išdėstoma eilutėmis ir, 
jei tikslinga, XV priede nustatyta 
pateikimo tvarka.

Or. en

Pakeitimas 294
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Cristiana Muscardini, Anna Záborská, Vittorio Prodi, Mario 
Pirillo, Oreste Rossi, Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis 100 g ar 100 ml arba 
porcijoje, pakartotinai nurodoma 
pakuotės priekinės dalies apačioje 
dešinėje 3 mm dydžio šriftu ir apibrėžiama 
rėmeliu.

Or. en

Pagrindimas

This amendment is a reasonable compromise between the EP and the Council positions. The 
EP provides the mandatory indication of the energy content (per 100 g/ml and, optionally, per 
portion) in the bottom right-hand corner of the front-of pack. The Council, instead, only 
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provided for the voluntary ‘repetition’ on the front-of-pack of five nutrients already labelled 
on the back of pack per 100 g/m, which can be misleading for products marketed in 
packaging sizes bigger than 100g/m, e.g. soft drinks or cereals.. Therefore, the indication of 
the energy value per portion appears to be more relevant.

Pakeitimas 295
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Jarosław Kalinowski, 
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis 100 g ar 100 ml arba 
porcijoje, pakartotinai nurodoma 
pakuotės priekinės dalies apačioje 
dešinėje 3 mm dydžio šriftu ir apibrėžiama 
rėmeliu.

Or. en

Pakeitimas 296
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis porcijoje, pakartotinai 
nurodoma aiškia forma ir apibrėžiama 
rėmeliu pagrindiniame regėjimo lauke.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie energinę vertę yra labai svarbi vartotojui ir todėl ją reikėtų pakartotinai 
nurodyti papildomai prie privalomos lentelės apie maistingumą kitoje pakuotės pusėje. Nors 
maistingumo lentelės informacija (nurodyta 100 g/100 ml) užtikrina teorinį skirtingų 
produktų palyginamumą, bendroji informacija apie energinę vertę (nurodyta vienai porcijai) 
suteikia vartotojui duomenų, kiek konkrečiai kalorijų yra vienoje porcijoje. 
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Pakeitimas 297
Gerben-Jan Gerbrandy, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Informacija apie energinę vertę ir 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus 
ir druskos kiekius pakartotinai nurodoma 
priekinėje pakuotės dalyje, nurodant šiuos 
kiekius 100 g ar ml; papildomai gali būti 
nurodyti kiekiai vienoje porcijoje.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie Europos Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 298
Pavel Poc

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis 100 g ar 100 ml arba 
porcijoje, pakartotinai nurodoma 
pakuotės priekinės dalies apačioje 
dešinėje 3 mm dydžio šriftu ir apibrėžiama 
rėmeliu.

Or. en

Pagrindimas

Energinė vertė yra svarbiausia informacija vartotojams, kai jie renkasi maisto produktus 
norėdami išlaikyti sveiką kūno svorį. Kadangi išraišką 100 g (ml) jau numatyta naudoti 
privalomoje maistinių medžiagų lentelėje, pakuotės priekinėje dalyje turėtų būti nurodoma 
vienos porcijos energinė vertė. Tai sudarys vartotojams sąlygas rinktis mitybą pagrįstai, 
atsižvelgiant į savo individualius poreikius, nes jiems bus teikiama iškart matoma faktinė 
informacija, kad jie galėtų įvertinti produkto naudą savo kasdienei mitybai.
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Pakeitimas 299
Miroslav Ouzký, Jan Březina

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis porcijoje, pakartotinai 
nurodoma aiškia forma pagrindiniame 
regėjimo lauke.

Or. en

Pagrindimas

Energinė vertė yra svarbiausia informacija vartotojams, kai jie renkasi maisto produktus 
norėdami išlaikyti sveiką kūno svorį. Kadangi išraišką 100 g (ml) jau numatyta naudoti 
privalomoje maistinių medžiagų lentelėje, pakuotės priekinėje dalyje turėtų būti nurodoma 
vienos porcijos energinė vertė. Tai sudarys vartotojams sąlygas rinktis mitybą pagrįstai, 
atsižvelgiant į savo individualius poreikius, nes jiems bus teikiama iškart matoma faktinė 
informacija, kad jie galėtų įvertinti produkto naudą savo kasdienei mitybai.

Pakeitimas 300
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis 100 g ar 100 ml arba 
porcijoje, pakartotinai nurodoma 
pakuotės priekinės dalies apačioje 
dešinėje 3 mm dydžio šriftu ir apibrėžiama 
rėmeliu.

Or. en
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Pakeitimas 301
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a) Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis 100 g ar 100 ml arba 
porcijoje, pakartotinai nurodoma 
pakuotės priekinės dalies apačioje 
dešinėje 3 mm dydžio šriftu ir apibrėžiama 
rėmeliu. Jei pakuojamos porcijos, kurių 
grynasis kiekis mažesnis nei 100 g ar 100 
ml, energinė vertė gali būti nurodoma 
kilokalorijomis porcijoje.

Or. de

Pakeitimas 302
Anna Záborská

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. 29 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
duomenys gali būti pateikiami kartu:

3.  Informacija apie energinę vertę turi 
būti pakartotinai nurodyta priekinėje 
pakuotės pusėje, nurodant kiekį 100 g ar 
ml, ir, jei tikslinga, vienoje porcijoje, jei 
ant iš anksto porcijomis supakuoto maisto 
produkto pakuotės yra 29 straipsnio 1 
dalyje nurodyta privaloma maistingumo 
deklaracija.
Taip pat gali būti pakartotinai nurodyti 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų ir 
druskos kiekiai 100 g ar ml ir, jei 
tikslinga, vienoje porcijoje:

Or. fr
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Pagrindimas

Energinės vertės 100 g ar ml nurodymas ant pakuotės gali tik klaidinti tais atvejais, kai 
produktai parduodami mažesnėmis pakuotėmis, pvz., nealkoholinių gėrimų ir grūdinių 
produktų atveju. Turėtų būti galimybė pridėti informaciją apie vienos porcijos energinę vertę 
papildomai prie informacijos apie 100 g ar ml energinę vertę. Pakeitimas galėtų būti 
pagrįstas Parlamento pozicijos (priimtos per pirmąjį svarstymą) ir Tarybos pozicijos 
kompromisas.

Pakeitimas 303
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. 29 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
duomenys gali būti pateikiami kartu:

3. 29 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
duomenys pakartotinai pateikiami kartu
pakuotės priekinėje pusėje, nurodant 
teiginius „mažas kiekis“, "vidutinis 
kiekis" ar "didelis kiekis" žalia, gintarine 
ir raudona spalva.

Or. en

Pagrindimas

Grįžtama prie  pirmojo svarstymo 314 pakeitimo.

Pakeitimas 304
Elisabetta Gardini, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella, Paolo Bartolozzi, Licia Ronzulli, 
Crescenzio Rivellini, Anna Záborská, Oreste Rossi, Vittorio Prodi, Mario Pirillo, 
Rosario Crocetta

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. 29 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
duomenys gali būti pateikiami kartu:

3. Kai ženklinant fasuotus maisto 
produktus pateikiama 29 straipsnio
1 dalyje nurodyta maistingumo 
deklaracija, ant priekinės pakuotės pusės 
gali būti pakartotinai pateikiama 
informacija apie energinę vertę ir riebalų, 
sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų, druskos 
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kiekius 100 g ar ml ir vienoje porcijoje.
Be to, toje pat vietoje gali būti 
pakartotinai pateikiama informacija apie
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, cukraus 
ir druskos kiekius 100 g ar ml arba 
vienoje porcijoje:

Or. en

Pagrindimas

Tikėtina, kad šis pakeitimas būtų pagrįstas EP pozicijos, dėl kurios nubalsuota per pirmąjį 
svarstymą, ir Tarybos pozicijos, kurioje buvo nustatytas tik savanoriškas pakartotinis 
informacijos apie penkias maistines medžiagas, jau paženklintas pakuotės kitoje pusėje, 100 g 
ar ml ir vienoje porcijoje ar vienete pateikimas, kompromisas.

Pakeitimas 305
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Tai yra privaloma tik šioms maisto 
produktų kategorijoms:
– produktams, paruoštiems vartoti;
– pagamintiems gyvulinės kilmės 
produktams;
– fasuotiems užkandžiams ir 
sumuštiniams;
– pusryčių grūdiniams produktams;
– nealkoholiniams gėrimams, išskyrus 
pieną ir vaisių sultis, nurodytas 2001 m. 
gruodžio 20 d. Tarybos direktyvoje 
2001/112/EB dėl žmonių maistui skirtų 
vaisių sulčių ir tam tikrų panašių 
produktų1;
– kitiems paruoštiems vartoti maisto 
produktams.
Kitiems maisto produktams, kurie 
nepriskiriami minėtoms kategorijoms, a ir 
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b punktai taikomi savanoriškai.
Nuorodų „mažas kiekis“ (žalia), 
„vidutinis kiekis“(gintarinė) ir „didelis 
kiekis“(raudona) kiekiai 100 g ar ml 
apibrėžiami ir patvirtinami deleguotaisiais 
teisės aktais pagal 49 straipsnį ir laikantis 
50 ir 51 straipsniuose nurodytų sąlygų, 
remiantis Europos maisto saugos 
tarnybos nuomone.
__________________
1 OL L 10, 2002 1 12, p. 58.

Or. en

Pakeitimas 306
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kitame nei šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytame regėjimo lauke ir

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 307
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) kitame nei šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytame regėjimo lauke ir

a) kitame nei šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytame regėjimo lauke; tokiu atveju 
energinė vertė taip pat gali būti nurodyta 
atskirai nuo kitų duomenų ant priekinės 
pakuotės pusės;

Or. de
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Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su pranešėjo pateiktu 72 pakeitimu; juo paprasčiausiai
siekiama paaiškinti, kad pakartotinai nurodomos penkios svarbiausios medžiagos taip pat 
gali būti nurodomos atskirai (pvz., energinė vertė ant priekinės pakuotės pusės, o 
maistingosios medžiagos kažkur kitur). Priešingu atveju energinė vertė būtų nurodoma tris 
kartus: lentelėje, privalomai nurodoma priekinėje pakuotės pusėje (pranešėjo 70 pakeitimas) 
ir dar kartą kaip savanoriškai pakartotinai pateikiamos informacijos dalis.

Pakeitimas 308
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) kita nei nurodytoji šio straipsnio 2 
dalyje forma.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 309
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) kita nei nurodytoji šio straipsnio 2 dalyje 
forma.

b) kita nei nurodytoji šio straipsnio 2 dalyje 
forma, kuri gali būti pateikta kaip 
diagrama, kad labiau išsiskirtų, arba

Or. de

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su pranešėjo pateiktu 72 pakeitimu. Maistinių verčių 
pateikimas diagramos forma gali padėti vartotojams jas lengviau suprasti daugeliu atvejų.  
Turėtų būti galimybė pakartotinai nurodyti penkias svarbiausias medžiagas papildomai prie 
jų nurodymo lentelėje.
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Pakeitimas 310
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ba) tik vienai porcijai arba vartojimo 
vienetui nurodomo XIII priedo B dalyje 
išvardytų referencinių suvartojamų kiekių 
procentinio dydžio forma; šiuo atveju 
energinė vertė taip pat gali būti nurodoma 
atskirai nuo kitų duomenų.

Or. de

Pagrindimas

Šį pakeitimą reikėtų skaityti kartu su pranešėjo pateiktu 72 pakeitimu. Palyginamumo tikslais 
būtina, kad vertės būtų nurodomos 100 g ar 100 ml. Vis dėlto specifiniais atvejais racionaliau 
ir praktiškiau pakartotinai pateikti duomenis apie penkias svarbiausias maistines medžiagas 
nurodant tik kiekius vienoje porcijoje.

Pakeitimas 311
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnio 5 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Siekiant užtikrinti, kad ši dalis būtų 
įgyvendinama vienodai, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priimti 
taisykles dėl 29 straipsnio 1–5 dalyse 
nurodytos energinės vertės ir maistinių 
medžiagų kiekių, kurie gali būti laikomi 
labai mažais.

Siekiant užtikrinti, kad ši dalis būtų 
įgyvendinama vienodai, Komisija gali 
įgyvendinamaisiais aktais, laikydamasi 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytos tikrinimo
procedūros, priimti taisykles dėl 29 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytos energinės 
vertės ir maistinių medžiagų kiekių, kurie 
gali būti laikomi labai mažais.

Or. en
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Pakeitimas 312
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

...44 Išbraukta.
__________________
44. * OL prašome įrašyti datą: aštuoneri 
metai po šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. it

Pakeitimas 313
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. 29 straipsnio 1–5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
gali būti nurodomi ne tik 31 straipsnio 2 ir 
4 dalyse bei 32 straipsnyje nurodytomis 
išraiškos formomis ir 33 straipsnio 2 dalyje
nurodytais pateikimo būdais, bet ir kita 
išraiškos forma ir (arba) pateikiami ne tik 
žodžiais ar skaičiais, bet ir kartu naudojant 
grafines formas ar simbolius, jei laikomasi 
šių reikalavimų:

1. 29 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
gali būti nurodomi ne tik 31 straipsnio 2 ir 
4 dalyse bei 32 straipsnyje nurodytomis 
išraiškos formomis ir 33 straipsnio 2 ir 3 
dalyse nurodytais pateikimo būdais, bet ir 
kita išraiškos forma ir (arba) pateikiami ne 
tik žodžiais ar skaičiais, bet ir kartu 
naudojant grafines formas ar simbolius, jei 
laikomasi šių reikalavimų:

Or. en

Pakeitimas 314
Glenis Willmott, Antonyia Parvanova, Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 
1921/2006 4 straipsnio 1 dalies nuostatų, 
šio reglamento tikslais galima panaudoti 
aiškinamuosius elementus informacijai 
apie energinę vertę ir riebalų, sočiųjų 
riebalų rūgščių, cukraus ir druskos 
kiekius išreikšti ir pateikti.

Or. en

Pagrindimas

Tai leistų ir toliau naudoti savanoriškas kai kurių valstybių narių programas, kurios pasirodė 
esančios labai naudingos vartotojams.

Pakeitimas 315
Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Corinne Lepage, Kartika Tamara Liotard, Glenis 
Willmott, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) jais nėra klaidinamas vartotojas, kaip 
nurodyta 7 straipsnyje;

a) jie grindžiami patikimais, 
nepriklausomais vartotojų tyrimais ir jais 
nėra klaidinamas vartotojas, kaip nurodyta 
7 straipsnyje;

Or. en

Pakeitimas 316
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa Westlund, 
Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

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

Tarybos pozicija Pakeitimas

aa)  jos parengiamos išsamiai 
pasikonsultavus su visomis 
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suinteresuotųjų subjektų grupėmis;

Or. en

Pakeitimas 317
Glenis Willmott, Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Åsa 
Westlund,Kartika Tamara Liotard, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies c punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

c) yra įrodymų, kad vidutinis vartotojas
supranta tokias išraiškos ar pateikimo 
formas; ir

c) yra nešališkų įrodymų, kad vartotojai
supranta tokias išraiškos ar pateikimo 
formas; ir

Or. en

Pakeitimas 318
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

da) jos objektyvios ir 
nediskriminuojančios;

Or. es

Pakeitimas 319
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalies d b punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

db) jų taikymas nesudaro kliūčių laisvam 
prekių judėjimui.
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Or. es

Pakeitimas 320
Thomas Ulmer, Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Jei mastinė deklaracija V priede 
išvardytiems maisto produktams yra 
privaloma dėl pateikiamų teiginių apie 
maisto produktų maistingumą ir 
sveikatingumą, nereikalaujama, kad ji ar 
kokia nors jos dalis būtų pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke.

Or. en

Pagrindimas

V priede išvardytiems maisto produktams taikoma išimtis ir nėra privalomas maistinės 
deklaracijos pateikimo reikalavimas, kadangi juose maistinių medžiagų kiekiai nežymūs. Vis 
dėlto pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 7 straipsnį bet kokiam maisto produktui, netgi 
išvardytam V priede, taikomas privalomo maistingumo deklaracijos pateikimo reikalavimas, 
kai pateikiamas maistingumo ar sveikatingumo teiginys. Jei pakuotė maža, neįmanoma 
pateikti deklaracijos ar jos dalių pagrindiniame regėjimo lauke. Todėl, jei pateikiamas 
maistingumo ar sveikatingumo teiginys, V priede išvardytiems maisto produktams turėtų būti 
taikoma šio įpareigojimo išimtis.

Pakeitimas 321
Glenis Willmott,Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Michèle Rivasi, Carl Schlyter, 
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių 
papildomų išraiškos ar pateikimo formų 
stebėsenai, valstybės narės gali reikalauti, 
kad maisto verslo operatoriai, pateikiantys 
į jų teritorijoje esančią rinką maisto 

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tokių 
papildomų išraiškos ar pateikimo formų 
naudojimo ir poveikio stebėsenai, valstybės 
narės reikalauja, kad maisto verslo 
operatoriai, pateikiantys į jų teritorijoje 
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produktus su tokia informacija, praneštų 
kompetentingai institucijai apie papildomų 
išraiškos ar pateikimo formų naudojimą ir 
atitinkamai pagrįstų, kad įvykdyti 1 dalies 
a–d punktuose nustatyti reikalavimai. 
Tokiais atvejais taip pat gali būti 
reikalaujama pateikti informaciją apie 
tokių papildomų išraiškos ar pateikimo 
formų naudojimo nutraukimą.

esančią rinką maisto produktus su tokia 
informacija, praneštų kompetentingai 
institucijai apie papildomų išraiškos ar 
pateikimo formų naudojimą ir atitinkamai 
pagrįstų, kad įvykdyti 1 dalies a–d 
punktuose nustatyti reikalavimai. Tokiais 
atvejais taip pat turi būti reikalaujama 
pateikti informaciją apie tokių papildomų 
išraiškos ar pateikimo formų naudojimo 
nutraukimą.

Or. en

Pakeitimas 322
Glenis Willmott, Carl Schlyter, Kartika Tamara Liotard, Antonyia Parvanova, Corinne 
Lepage, Michèle Rivasi, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies 44 išnaša 

Tarybos pozicija Pakeitimas

____________________________ ____________________________

44. *OL prašome įrašyti datą: aštuoneri 
metai po šio reglamento įsigaliojimo
dienos.

44. *OL prašome įrašyti datą: treji metai 
nuo šio reglamento taikymo dienos.

Or. en

Pakeitimas 323
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Siekiant užtikrinti, kad šis straipsnis 
būtų taikomas vienodai, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priimti
išsamias šio straipsnio 1, 3 ir 4 dalių 
taikymo taisykles.

6. Siekiant užtikrinti, kad šis straipsnis 
būtų taikomas vienodai, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos tikrinimo procedūros, priimti 
įgyvendinamuosius aktus, kuriuose 
nustatomos išsamios šio straipsnio 1, 3 ir 4 



AM\861438LT.doc 119/162 PE460.950v01-00

LT

dalių taikymo taisyklės.

Or. en

Pakeitimas 324
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Terminas „vegetariškas“ neturėtų būti 
vartojamas kalbant apie negyviems ar 
paskerstiems gyvūnams arba gyvūnams, 
kurie žūsta valgomi, priskiriamus, iš jų 
pagamintus arba juos naudojant 
pagamintus maisto produktus. Terminas 
„veganiškas“ negali būti vartojamas 
kalbant apie gyvūnams ar gyvulinės 
kilmės produktams (įskaitant produktus, 
kuriuos teikia gyvi gyvūnai) priskiriamus, 
iš jų pagamintus arba juos naudojant 
pagamintus maisto produktus.

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 325
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Leidžiama ir toliau teikti papildomą 
neprivalomą informaciją apie 
maistingumą, susijusią su tam tikromis 
tikslinėms gyventojų grupėmis, pvz., 
vaikais, jei tos konkrečios referencinės 
vertės yra moksliškai pagrįstos, neklaidina 
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vartotojo ir atitinka šiame reglamente 
nustatytas bendrąsias sąlygas.

Or. en

Pagrindimas

Jei produktai skirti vaikams ar yra jiems patrauklūs, naudingiau pateikti informaciją apie 
maistingumą naudojant vaikams taikomas referencines vertes.

Pakeitimas 326
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 38 straipsnio, valstybės 
narės gali patvirtinti nacionalines 
priemones šiuo reglamentu konkrečiai 
nesuderintų klausimų srityje, jeigu jomis 
nedraudžiamas laisvas šio reglamento 
reikalavimus atitinkančių prekių 
judėjimas, jam nesudaromos kliūtys ar jis 
neribojamas.

2. Pagal šio straipsnio 1 dalį valstybės 
narės nenustato išsamesnių maistingumo 
žymėjimo reikalavimų, nei tie, kurie jau 
yra nustatyti šiame reglamente.

Or. en

Pagrindimas

Tarybos pasiūlymas leistų valstybėms narėms priimti papildomų privalomų ženklinimo 
reikalavimų. Tos nuostatos galėtų sąlygoti perteklines papildomas nacionalines taisykles, 
kurios labai pakenktų vidaus rinkos veikimui, o operatoriams tektų ypatingai didelė jų 
įgyvendinimo našta. Šiuo tikslu į 37 straipsnį įterpta nauja 2 dalis pagal dabartinius teisės 
aktus, t.y. maistingumo ženklinimo direktyvos 90/496/EEB 7 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 327
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

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

2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės narės 
gali imtis priemonių, susijusių su 
privalomu maisto produktų kilmės šalies ar 
kilmės vietos nurodymu.

Or. it

Pakeitimas 328
Giommaria Uggias

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės narės 
gali imtis priemonių, susijusių su 
privalomu maisto produktų kilmės šalies ar 
kilmės vietos nurodymu tik tuo atveju, jei 
egzistuoja įrodytas ryšys tarp tam tikrų 
maisto produkto savybių ir jo kilmės. 
Pranešdamos apie tokias priemones 
Komisijai valstybės narės įrodo, kad ta 
informacija pripažinta teisės aktais.

Or. it

Pakeitimas 329
Theodoros Skylakakis

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Jeigu maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti, arba 
jeigu jie vartotojo prašymu pakuojami 
pardavimo vietoje, arba yra fasuoti 
tiesioginiam pardavimui:

1. Jeigu maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti, arba 
jeigu jie vartotojo prašymu pakuojami 
pardavimo vietoje, arba yra fasuoti 
tiesioginiam pardavimui:

a) 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenis pateikti privaloma;
b) kitų 9 ir 10 straipsniuose nurodytų 
duomenų pateikti neprivaloma, nebent 
valstybės narės priimtų priemones, pagal 
kurias būtų reikalaujama pateikti kai 
kuriuos arba visus tokius duomenis arba 
tokių duomenų elementus.
Šios dalies nuostatos taikomos kino 
teatruose, išskyrus MVĮ, teikiamoms 
maitinimo paslaugoms , jei maisto 
produktai pakuojami prekybos vietoje į 
standartines pakuotes, kurių talpa 
nustatyta iš anksto ir taip galutinis maisto 
ar gėrimų kiekis ir turinys yra apibrėžtas 
ir išmatuojamas.

Or. en

Pakeitimas 330
Andres Perello Rodriguez

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalies a punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

a) 9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenis pateikti privaloma;

a) valstybės narės gali reikalauti pateikti 
9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenis;

Or. es
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Pakeitimas 331
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Komisija konsultuojasi su Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu 
komitetu, įsteigtu pagal Reglamento (EB) 
Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį, jei tokios 
konsultacijos, jos nuomone, yra reikalingos 
arba jei to prašo valstybė narė.

2. Komisija konsultuojasi su Maisto 
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniu 
komitetu, įsteigtu 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 numatytomis nuostatomis, visiems 
suinteresuotiesiems subjektams nustato 
oficialią pranešimų teikimo tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nutarta Parlamento pirmajame svarstyme, svarbiausias naujo siūlomo reglamento 
pagrindimas yra siekis gerinti vidaus rinką ir sudaryti sąlygas laisvam prekių judėjimui. 
Pripažįstama, kad nacionalinės teisės aktai dėl ženklinimo gali suskaldyti vidaus rinką ir 
todėl turėtų būti priimti tik po skaidraus išnagrinėjimo, t.y. tas pats taikoma kitiems 
pasiūlymams dėl nacionalinės teisės aktų, susijusių su vidaus rinka.

Pakeitimas 332
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Valstybė narė mananti, kad būtina 
priimti naują informaciją apie maistą 
reglamentuojančius teisės aktus, gali imtis 
numatytų priemonių tik po trijų mėnesių po 
1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo, jei ji 
nėra gavusi neigiamos Komisijos 
nuomonės.

3. Valstybė narė mananti, kad būtina 
priimti naują informaciją apie maistą 
reglamentuojančius teisės aktus, gali imtis 
numatytų priemonių tik po trijų mėnesių po 
1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo.

Or. it
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Pakeitimas 333
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jei Komisijos nuomonė yra neigiama, iki 
šio straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos Komisija pradeda 46 straipsnio 2 
dalyje numatytą reguliavimo procedūrą, 
kad nustatytų, ar numatytos priemonės 
gali būti įgyvendintos, prireikus atlikus
tam tikrus pakeitimus.

4. Jei Komisijos nuomonė yra neigiama, iki 
šio straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos Komisija pradeda 46 straipsnio 2 
dalyje numatytą reguliavimo procedūrą, 
kad prireikus pasiūlytų tinkamais 
laikomus pakeitimus.

Or. it

Pakeitimas 334
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jei Komisijos nuomonė yra neigiama, iki 
šio straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos Komisija pradeda 46 straipsnio 2 
dalyje numatytą reguliavimo procedūrą, 
kad nustatytų, ar numatytos priemonės gali 
būti įgyvendintos, prireikus atlikus tam 
tikrus pakeitimus.

4. Jei Komisijos nuomonė yra neigiama, iki 
šio straipsnio 3 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos Komisija pradeda 46 straipsnio 2 
dalyje numatytą tikrinimo procedūrą, kad 
nustatytų, ar numatytos priemonės gali būti 
įgyvendintos, prireikus atlikus tam tikrus 
pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 335
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnio 5 dalis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Priemonėms, kurioms taikoma šio 
straipsnio nurodyta tvarka, netaikoma 
1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/34/EB, nustatanti informacijos apie 
techninius standartus, reglamentus ir 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarką47.

Išbraukta.

__________________
47. OL L 204, 1998 7 21, p. 37.

Or. en

Pagrindimas

Kaip nutarta Parlamento pirmajame svarstyme, svarbiausias naujo siūlomo reglamento 
pagrindimas yra siekis gerinti vidaus rinką ir sudaryti sąlygas laisvam prekių judėjimui.  
Pripažįstama, kad nacionalinės teisės aktai dėl ženklinimo gali suskaldyti vidaus rinką ir 
todėl turėtų būti priimti tik po skaidraus išnagrinėjimo, t.y. tas pats taikoma kitiems 
pasiūlymams dėl nacionalinės teisės aktų, susijusių su vidaus rinka.

Pakeitimas 336
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pirmoji pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Kad būtų atsižvelgta į technikos pažangą, 
mokslo raidą, vartotojų sveikatą ar 
vartotojų poreikį gauti informaciją, taip pat 
atsižvelgdama į nuostatas dėl 10 straipsnio 
2 dalyje ir 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
II ir III priedų pakeitimų, Komisija gali, 
naudodamasi teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 49 straipsnį bei laikydamasi 50 
ir 51 straipsniuose nustatytų sąlygų, iš 
dalies keisti šio reglamento priedus.

Kad būtų atsižvelgta į technikos pažangą, 
mokslo raidą, vartotojų sveikatą ar 
vartotojų poreikį gauti informaciją, taip pat 
atsižvelgdama į nuostatas dėl 10 straipsnio 
2 dalyje ir 21 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
II ir III priedų pakeitimų, Komisija gali, 
naudodamasi teise priimti deleguotus teisės 
aktus pagal 49 straipsnį, iš dalies keisti šio 
reglamento priedus.

Or. en
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Pakeitimas 337
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, 
naudodamasi šiuo reglamentu jai suteiktais 
įgaliojimais patvirtinti priemones laikantis 
46 straipsnio 2 dalyje nurodytų 
reguliavimo procedūrų ar priimdama 
deleguotus teisės aktus laikantis 49–52 
straipsnių, Komisija:

1. Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, 
naudodamasi šiuo reglamentu jai suteiktais 
įgaliojimais patvirtinti priemones 
įgyvendinamaisiais aktais laikantis 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytų tikrinimo
procedūrų ar priimdama deleguotus teisės 
aktus laikantis 49 straipsnio, Komisija:

Or. en

Pakeitimas 338
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Komisijai padeda Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

1. Komisijai padeda pagal Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 1 dalį 
įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų 
sveikatos nuolatinis komitetas. Šis 
komitetas – tai komitetas, kaip 
apibrėžiama Reglamente (ES) Nr. 
182/2011.

Or. en

Pakeitimas 339
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies antra pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi
Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, 
atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomas
Reglamento (ES) Nr.182/2011 5 
straipsnis.

Or. en

Pakeitimas 340
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
46 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 
6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys 
mėnesiai.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 341
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
10 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 3 
dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, 19 straipsnio 
2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 23 
straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 6 dalyje, 
30 straipsnio 2 dalyje, 35 straipsnio 4 
dalyje ir 44 straipsnyje nurodytus 
deleguotus teisės aktus penkerių metų 
laikotarpiu nuo ….51. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau 
kaip likus šešiems mėnesiams iki penkerių 
metų laikotarpio pabaigos. Įgaliojimų 
delegavimas automatiškai pratęsiamas 

1. Įgaliojimas priimti deleguotuosius 
aktus Komisijai suteikiamas laikantis 
šiame straipsnyje išdėstytų sąlygų.
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tokios pačios trukmės laikotarpiams, 
išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas 
ar Taryba jį atšaukia pagal 50 straipsnį.

1a. Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti 10 straipsnio 2 dalyje, 12 straipsnio 
3 dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, 19 
straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 dalyje, 
23 straipsnio 2 dalyje, 29 straipsnio 6 
dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 35 straipsnio 
4 dalyje ir 44 straipsnyje nurodytus 
deleguotus teisės aktus penkerių metų 
laikotarpiu nuo ….51. Komisija pateikia 
ataskaitą dėl deleguotų įgaliojimų ne vėliau 
kaip likus devyniems mėnesiams iki 
penkerių metų laikotarpio pabaigos. 
Įgaliojimų delegavimas automatiškai 
pratęsiamas tokios pačios trukmės 
laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai 
Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia 
prieštaravimą dėl tokio pratęsimo ne 
vėliau kaip likus trims mėnesiams iki 
kiekvieno tokio laikotarpio pabaigos.

1b. Europos Parlamentas arba Taryba 
gali bet kuriuo metu atšaukti įgaliojimus 
priimti 10 straipsnio 2 dalyje, 12 
straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, 
19 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 
dalyje, 23 straipsnio 2 dalyje, 29 
straipsnio 6 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 
35 straipsnio 4 dalyje ir 44 straipsnyje 
nurodytus deleguotus teisės aktus. 
Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas šiame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Sprendimas 
įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo 
Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje 
arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis 
neturi įtakos jau įsigaliojusių deleguotų 
aktų galiojimui.

Or. en
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Pakeitimas 342
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Įgaliojimai priimti deleguotus teisės
aktus Komisijai suteikiami laikantis 50 ir 
51 straipsniuose nustatytų sąlygų.

3. Pagal 10 straipsnio 2 dalį, 12 straipsnio 
3 dalį, 13 straipsnio 5 dalį, 19 straipsnio 2 
dalį, 21 straipsnio 2 dalį, 23 straipsnio 2 
dalį, 29 straipsnio 6 dalį, 30 straipsnio 2 
dalį, 35 straipsnio 4 dalį ir 44 straipsnį  
priimti deleguoti teisės aktai įsigalioja tik 
tuo atveju, jei Europos Parlamentas arba 
Taryba per du mėnesius nuo pranešimo 
Europos Parlamentui ir Tarybai apie tokį 
aktą dienos nepareiškė prieštaravimo arba 
jei iki šio termino pabaigos tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad neketina prieštarauti. Šis 
terminas Europos Parlamento arba 
Tarybos iniciatyva gali būti pratęstas dar 
dviem mėnesiais.

Or. en

Pakeitimas 343
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
49 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Tais atvejais, kai dėl iškilusios naujos 
rimtos grėsmės žmonių sveikatai būtina 
nedelsiant imtis skubių priemonių, pagal 
10 straipsnio 2 dalį ir 21 straipsnio 2 dalį 
priimamiems deleguotiems teisės aktams 
taikoma 52 straipsnyje nurodyta 
procedūra.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 344
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Delegavimo atšaukimas Išbraukta.
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
bet kuriuo metu atšaukti įgaliojimus 
priimti 10 straipsnio 2 dalyje, 12 
straipsnio 3 dalyje, 13 straipsnio 5 dalyje, 
19 straipsnio 2 dalyje, 21 straipsnio 2 
dalyje, 23 straipsnio 2 dalyje, 29 
straipsnio 6 dalyje, 30 straipsnio 2 dalyje, 
35 straipsnio 4 dalyje ir 44 straipsnyje 
nurodytus deleguotus teisės aktus.
2. Institucija, pradėjusi vidaus procedūrą, 
kad nuspręstų, ar atšaukti įgaliojimų 
delegavimą, stengiasi informuoti kitą 
instituciją ir Komisiją per protingą 
terminą iki galutinio sprendimo priėmimo 
dienos, nurodydama deleguotus 
įgaliojimus, kurie galėtų būti atšaukti, ir 
galimas tokio atšaukimo priežastis.
3. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo 
nutraukiamas tame sprendime nurodytų 
įgaliojimų delegavimas. Jis įsigalioja 
nedelsiant arba vėlesnę jame nurodytą 
dieną. Sprendimas neturi poveikio jau 
galiojančių deleguotų teisės aktų 
galiojimui. Jis skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. en

Pakeitimas 345
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
51 straipsnis
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Prieštaravimai dėl deleguotų teisės aktų Išbraukta.
1. Europos Parlamentas arba Taryba gali 
pareikšti prieštaravimus dėl deleguoto 
teisės akto per du mėnesius nuo 
pranešimo dienos. Europos Parlamento 
arba Tarybos iniciatyva tas laikotarpis 
pratęsiamas dviem mėnesiams.
2. Jeigu iki 1 dalyje nurodyto laikotarpio 
pabaigos nei Europos Parlamentas, nei 
Taryba nepareiškia prieštaravimų dėl 
deleguoto teisės akto, deleguotas teisės 
aktas skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioja jo 
nuostatose nurodytą dieną.
Deleguotas teisės aktas gali būti 
skelbiamas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir įsigalioti iki to 
laikotarpio pabaigos, jeigu tiek Europos 
Parlamentas, tiek Taryba informavo 
Komisiją, kad nepareikš prieštaravimų.
3. Jeigu per 1 dalyje nurodytą laikotarpį 
Europos Parlamentas ar Taryba pareiškia 
prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto, 
šis aktas neįsigalioja. Prieštaravimus 
pareiškusi institucija nurodo 
prieštaravimų dėl deleguoto teisės akto 
priežastis.

Or. en

Pakeitimas 346
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguoti teisės 
aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, kol 
pagal 3 dalį nepareiškiama prieštaravimų.

1. Pagal šį straipsnį priimti deleguoti teisės 
aktai įsigalioja nedelsiant ir taikomi, kol 
pagal 2 dalį nepareiškiama prieštaravimų.
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Pranešime dėl deleguotojo teisės akto 
Europos Parlamentui ir Tarybai 
išdėstomos skubos procedūros taikymo 
priežastys.

Or. en

Pakeitimas 347
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
52 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Pranešime Europos Parlamentui ir 
Tarybai apie pagal šį straipsnį priimtą 
deleguotą teisės aktą turi būti nurodytos 
skubos procedūros taikymo priežastys.

2. Laikydamiesi 49 straipsnio 5 dalyje 
nustatytos procedūros, Europos 
Parlamentas arba Taryba gali pareikšti 
prieštaravimą dėl deleguotojo teisės akto. 
Tokiu atveju Komisija, gavusi pranešimą 
dėl Europos Parlamento arba Tarybos 
sprendimo pareikšti prieštaravimą, 
nedelsdama panaikina aktą.

Or. en

Pakeitimas 348
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Maisto produktai, pateikti į rinką arba 
paženklinti anksčiau nei …54**, 
neatitinkantys šio reglamento 9 straipsnio 
1 dalies 1 punkte nustatytų reikalavimų, 
gali būti parduodami, kol baigsis šių
maisto produktų atsargos.

Išbraukta.

__________________
54. ***OL prašome įrašyti datą: pirmoji 
mėnesio diena praėjus 
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penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Pakanka trejų metų pereinamojo laikotarpio. Nėra pagrindo, dėl kurio pereinamasis 
laikotarpis, susijęs su maistingumo deklaracijos reikalavimų taikymu, turėtų būti ilgesnis nei 
laikotarpis, taikomas visiems kitiems informacijos apie maistą reikalavimams.

Pakeitimas 349
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
54 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nuo …55 iki …56, jei teikiama 
neprivaloma maistingumo deklaracija, ji 
turi atitikti 29–34 straipsnius.

Išbraukta.

__________________
55. OL prašome įrašyti datą: pirmoji 
mėnesio diena praėjus trejiems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo.
56. OL prašome įrašyti datą: pirmoji 
mėnesio diena praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Nebereikalinga.

Pakeitimas 350
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
55 straipsnio antroji pastraipa
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Tarybos pozicija Pakeitimas

Jis taikomas nuo …*, išskyrus 9 straipsnio 
1 dalies 1 punktą, kuris taikomas nuo 
…**.

Jis taikomas nuo …*.

________________________ ________________________
* OL prašome įrašyti datą: pirmoji mėnesio 
diena praėjus trejiems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo.

* OL prašome įrašyti datą: pirmoji mėnesio 
diena praėjus trejiems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo.

** OL prašome įrašyti datą: pirmoji 
mėnesio diena praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas
Treji metai – pakankamas laikotarpis; nereikia numatyti ilgesnio laikotarpio, kuris būtų 
taikomas maistingumo deklaracijos reikalavimams.

Pakeitimas 351
Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Maistingumo deklaracija arba 
„maistingumo nurodymas ženklinant“ –
informacija, kurioje nurodoma:

1. Maistingumo deklaracija arba 
„maistingumo ženklinimas“ – informacija, 
kurioje nurodoma:

a) energinė vertė; arba a) energinė vertė; arba
b) energinė vertė ir viena ar daugiau šių 
maistinių medžiagų ir jų konkrečiai 
nurodyti komponentai:

b) Energinė vertė ir viena ar daugiau šių 
maistinių medžiagų ir jų komponentų: 

– riebalai (sočiosios riebalų rūgštys, riebalų 
rūgštys transizomerai, mononesočiosios 
riebalų rūgštys, polinesočiosios riebalų 
rūgštys);

– riebalai (sočiosios riebalų rūgštys, riebalų 
rūgštys trans-izomerai, mononesočiosios 
riebalų rūgštys, polinesočiosios riebalų 
rūgštys);

– angliavandeniai (cukrūs, polioliai, 
krakmolas),

– angliavandeniai (cukrūs, polioliai, 
krakmolas);

– druska; – druska;
– skaidulinės medžiagos; – skaidulinės medžiagos; 
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– baltymai; – baltymai;
– bet kuris iš XIII priedo A dalies 1 punkte 
išvardytų vitaminų ar mineralinių 
medžiagų, kurių kiekiai yra dideli, kaip 
apibrėžta XIII priedo A dalies 2 punkte;

– bet kuris iš XIII priedo A dalies 1 punkte 
išvardytų vitaminų ar mineralinių 
medžiagų, kurių kiekiai yra dideli, kaip 
apibrėžta XIII priedo A dalies 2 punkte;

Or. en

Pakeitimas 352
Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1 punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

„sudėtyje yra skonio 
stipriklių“

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 275 pakeitimo dalis.

Pakeitimas 353
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose, Sirpa Pietikäinen

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Mėsos produktai iš gyvūnų, kurie 
paskersti naudojant specialų skerdimo 
būdą
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„Mėsa gauta paskerdus neapsvaigintus 
gyvūnus“
1a.1 Mėsa ir mėsos produktai iš gyvūnų, 
kurie prieš skerdimą nebuvo apsvaiginti, 
t. y. jie paskersti ritualinio skerdimo būdu

Or. en

Pakeitimas 354
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1 a punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a.  MAISTO PRODUKTAI, PAGAMINTI LAIKANTIS 
GYVŪNŲ GEROVĖS PRINCIPŲ
1a.1 Maisto produktai, 
pagaminti iš gyvūnų, 
paskerstų pagal islamo 
religijos taisykles leistinu 
(arab. halal) būdu, mėsos

„Šis produktas 
pagamintas iš tam 
tikru „halal“ būdu 
paskersto gyvūno 
mėsos“

1a.2 Maisto produktai, 
pagaminti iš gyvūnų, 
paskerstų pagal judaizmo 
religijos taisykles leistinu 
(hebr. shechita) būdu, mėsos

„Šis produktas 
pagamintas iš tam 
tikru „shechita“ būdu 
paskersto gyvūno 
mėsos“

Or. en

Pakeitimas 355
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 2.3 punkto dešinioji skiltis

Tarybos pozicija Pakeitimas

„sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“. „sudėtyje yra aspartamo (fenilalanino 
šaltinis; gali būti netinkama nėščioms 
moterims)“



AM\861438LT.doc 137/162 PE460.950v01-00

LT

Or. fr

Pakeitimas 356
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 3 a punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. MAISTO PRODUKTAI, KURIŲ SUDĖTYJE YRA 
GLUTAMO RŪGŠČIŲ ARBA GLUTAMO RŪGŠTIES 
DRUSKŲ
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

Justification

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 357
Gerben-Jan Gerbrandy, Boguslaw Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 4.2 punktas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

4.2 Kiti nei 4.1 punkte 
paminėti maisto 
produktai, į kuriuos 
kofeino įdėta mitybos 
ar fiziologiniu tikslu. 

Užrašas „Įdėta
kofeino. 
Nerekomenduojama 
vaikams ir nėščioms 
moterims“ tame 
pačiame regėjimo 
lauke kaip ir 
produkto 
pavadinimas; po 
užrašo 
skliausteliuose ir 
pagal šio reglamento 

4.2 Maisto produktai 
(išskyrus gėrimus), į 
kuriuos kofeino pridėta 
mitybos ar fiziologiniu 
tikslu.

Užrašas „Sudėtyje 
yra kofeino. 
Nerekomenduoja
ma vaikams ir 
nėščioms 
moterims“ tame 
pačiame regėjimo 
lauke kaip ir 
produkto 
pavadinimas; po 
užrašo 
skliausteliuose ir 
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13 straipsnio 1 dalį 
nurodomas kofeino 
kiekis mg/100g/ml. 
Maisto papildų 
etiketėse kofeino 
kiekis nurodomas 
kiekiui, kurį 
rekomenduojama 
suvartoti per parą.

pagal šio 
reglamento 
13 straipsnio 1 dalį 
nurodomas 
kofeino kiekis 
mg/100g/ml. 
Maisto papildų 
etiketėse kofeino 
kiekis nurodomas 
kiekiui, kurį 
rekomenduojama 
suvartoti per parą.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „sudėtyje yra“ techniniu požiūriu geriau, siekiant išvengti teisės aktų spragų, pvz., 
gvaraninė paulinija yra priedas, kuriame natūraliai yra daug kofeino ir kuris nebūtų 
ženklinamas, jei būtų pavartotas žodis „įdėta“. Be to, gėrimams, kuriuose kofeino kiekis 
mažesnis nei 150 mg ar ml ir yra pridėtas kaip skonio stipriklis, neturėtų būti taikomos 4.2 
punkte nustatytos ženklinimo nuostatos.

Pakeitimas 358
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 4.2 punkto kairioji skiltis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4.2 Kiti nei 4.1 punkte paminėti
maisto produktai, į kuriuos 
kofeino įdėta mitybos ar
fiziologiniu tikslu. 

4.2 Maisto produktai (išskyrus gėrimus), į kuriuos 
kofeino pridėta fiziologiniu tikslu.

Or. en

Pagrindimas

Pirmojo svarstymo 275 pakeitimo dalis.
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Pakeitimas 359
Gerben-Jan Gerbrandy

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 5 a punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a . MĖSOS PRODUKTAI IŠ GYVŪNŲ, KURIE 
PASKERSTI NAUDOJANT SPECIALŲ SKERDIMO 
BŪDĄ
5a.1 Mėsa ir mėsos produktai 
iš gyvūnų, kurie prieš 
skerdimą nebuvo apsvaiginti, 
t. y. jie paskersti ritualinio 
skerdimo būdu

„Mėsa gauta 
paskerdus 
neapsvaigintus 
gyvūnus“

Or. en

Pagrindimas
Grįžtama prie Europos Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 360
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedas

Tarybos pozicija Pakeitimas

[visas IV priedo tekstas] Išbraukta.

Or. it

Pakeitimas 361
Horst Schnellhardt

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 19 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

19. Maisto produktai, kuriuos gamintojas 
nedideliais kiekiais tiesiogiai tiekia 
galutiniam vartotojui arba vietos 

19. Maisto produktai, įskaitant labai mažų 
įmonių ir vietos mažmeninių 
prekybininkų rankų darbo produktus, 
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mažmeninėms įmonėms, kurios juos 
tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui.

kuriuos gamintojas nedideliais kiekiais 
tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui arba 
vietos mažmeninėms įmonėms, kurios juos 
tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui.

Or. de

Pakeitimas 362
Oreste Rossi

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 19 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

19a. neištrinamai paženklinti stikliniai 
buteliai.

Or. it

Pagrindimas
Žr. 223 pakeitimą Parlamento pozicijoje per pirmąjį svarstymą.

Pakeitimas 363
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 19 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

19a. rankų darbo produktai;

Or. en

Pakeitimas 364
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo 19 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

19a.  neištrinamai paženklinti stikliniai 
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buteliai.

Or. en

Pagrindimas

Neištrinamai paženklinti stikliniai buteliai yra stikliniai buteliai, kuriuos galima dar kartą 
panaudoti ir kurie paženklinti pačiame stikle išrėžtais ar išgraviruotais ženklais. Pasiūlyme 
nustatyti privalomi elementai taikomi maistingumo ženklinimui ant tokių neištrinamai 
paženklintų butelių. Atsižvelgiant į tokių šiuo metu ES esančių butelių atsargų kainą (apie 60 
mln. eurų) ir ilgą naudojimo laiką (8 – 12 metų), reikėtų pritarti ES pozicijai pirmojo
svarstymo metu (124 ir 223 pakeitimai), kad tokiems buteliams turėtų būti taikoma išimtis ir 
netaikomi maistingumo ženklinimo reikalavimai.

Pakeitimas 365
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1a dalis (nauja) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Bet kokio mėsos produkto, kuris 
atrodo kaip mėsos atpjova, sukapotos 
skerdienos dalis, mėsos griežinys, mėsos 
gabalas, skerdena arba kaip konservuota 
mėsa, etiketėje nurodomą maisto produkto 
pavadinimą sudaro ši informacija:
a) visos pridėtos sudedamosios dalys, 
kurių gyvulinė kilmė skiriasi nuo likusios 
mėsos dalies kilmės, ir
b) visas pridėto vandens kiekis šiomis 
aplinkybėmis:
– virtos ir nevirtos mėsos atveju arba 
virtos konservuotos mėsos atveju visas 
pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro 
daugiau kaip 5 % produkto svorio,
– nevirtos konservuotos mėsos atveju visas 
pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro 
daugiau kaip 10 % viso produkto svorio.
Bet kokio žuvies produkto, kuris atrodo 
kaip žuvies atpjova, filė, griežinėlis arba 
gabalas, etiketėje nurodomą maisto 
produkto pavadinimą sudaro ši 
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informacija:
a) visos augalinės kilmės sudedamosios 
dalys ir visos sudedamosios dalys, kurių 
kilmė yra gyvūninė, bet ne iš žuvų, ir
b) visas pridėto vandens kiekis, jeigu jis 
sudaro daugiau negu 5 % viso produkto 
svorio.

Or. en

Pakeitimas 366
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo pateikiami duomenys apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimo būdą (pvz., 
susmulkintas į miltelius, išdžiovintas 
šaldant, greitai užšaldytas, koncentruotas, 
rūkytas) visais atvejais, kai, nepateikus šios 
informacijos, pirkėjas galėtų būti 
suklaidintas.

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

Or. en

Pakeitimas 367
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo pateikiami duomenys apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimo būdą (pvz., 

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo pateikiami duomenys apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimo būdą (pvz., 
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susmulkintas į miltelius, išdžiovintas 
šaldant, greitai užšaldytas, koncentruotas, 
rūkytas) visais atvejais, kai, nepateikus šios 
informacijos, pirkėjas galėtų būti 
suklaidintas.

susmulkintas į miltelius, pakartotinai 
užšaldytas, išdžiovintas šaldant, greitai 
užšaldytas, atšildytas, koncentruotas, 
rūkytas) visais atvejais, kai, nepateikus šios 
informacijos, pirkėjas galėtų būti 
suklaidintas.

Or. en

Pakeitimas 368
János Áder

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo pateikiami duomenys apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimo būdą (pvz., 
susmulkintas į miltelius, išdžiovintas 
šaldant, greitai užšaldytas, koncentruotas, 
rūkytas) visais atvejais, kai, nepateikus šios 
informacijos, pirkėjas galėtų būti 
suklaidintas.

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

Or. en

Pakeitimas 369
Giommaria Uggias, Sergio Paolo Francesco Silvestris

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo pateikiami duomenys apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimo būdą (pvz., 
susmulkintas į miltelius, išdžiovintas 
šaldant, greitai užšaldytas, koncentruotas, 
rūkytas) visais atvejais, kai, nepateikus šios 

1. Maisto produkto pavadinimą sudaro arba 
kartu su juo pateikiami duomenys apie 
fizinį maisto produkto pavidalą arba 
ypatingą jo apdorojimo būdą (pvz., 
susmulkintas į miltelius, išdžiovintas 
šaldant, greitai užšaldytas, koncentruotas, 
rūkytas, dezodoruotas) visais atvejais, kai, 



PE460.950v01-00 144/162 AM\861438LT.doc

LT

informacijos, pirkėjas galėtų būti 
suklaidintas.

nepateikus šios informacijos, pirkėjas 
galėtų būti suklaidintas.

Or. it

Pakeitimas 370
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš 
parduodant buvo užšaldyti ir kurie 
parduodami atitirpinti, atveju, prie maisto 
produkto pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 371
Holger Krahmer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš 
parduodant buvo užšaldyti ir kurie 
parduodami atitirpinti, atveju, prie maisto 
produkto pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 372
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas
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Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš 
parduodant buvo užšaldyti ir kurie 
parduodami atitirpinti, atveju, prie maisto 
produkto pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

2. Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 373
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš 
parduodant buvo užšaldyti ir kurie 
parduodami atitirpinti, atveju, prie maisto 
produkto pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 374
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“, jei nepateikus tokios 
nuorodos pirkėjas būtų klaidinamas.

Or. en
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Pagrindimas

Vartotojai turėtų gauti informaciją apie procesus, taikytus jų maisto produktams, jei 
neturintis tokios informacijos vartotojas būtų klaidinamas dėl maisto produkto ypatybių. 
Maisto pramonėje užšaldymas naudojamas dėl įvairiausių priežasčių, pvz., saugojimo ir 
lengvesnio produktų supjaustymo tikslais. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai gautų reikšmingą 
informaciją, svarbu paaiškinti, kada šios nuostatos taikomos. Jos turėtų būti taikomos tuomet, 
kai tai naudinga vartotojui ir kai suteikta informacija padės išvengti vartotojų klaidinimo.

Pakeitimas 375
Mairead McGuinness

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“, nebent produktą galima dar 
kartą užšaldyti.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų gauti informaciją apie procesus, taikytus jų maisto produktams, jei 
neturintis tokios informacijos vartotojas būtų klaidinamas dėl maisto produkto ypatybių. 
Maisto pramonėje užšaldymas naudojamas dėl įvairiausių priežasčių, pvz., transportavimo, 
saugojimo ir lengvesnio produktų supjaustymo tikslais. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai 
gautų reikšmingą informaciją, svarbu paaiškinti, kada šios nuostatos taikomos. Jos turėtų būti 
taikomos tuomet, kai tai praktiškai naudinga vartotojui, pvz., tais atvejais, kai negalima dar 
kartą užšaldyti, nes dėl to nukentėtų produkto kokybė ar sauga.

Pakeitimas 376
Nessa Childers

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
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atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

atitirpinti, atveju ir tuo atveju, kai gali kilti 
grėsmė sveikatai, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

Or. en

Pakeitimas 377
James Nicholson

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju ir tuo atveju, kai
nustatyta, kad gali kilti grėsmė sveikatai,
prie maisto produkto pavadinimo 
pateikiama nuoroda „atitirpintas“.

Or. en

Pakeitimas 378
Giancarlo Scottà

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“, nebent maisto produktą 
galima dar kartą užšaldyti.

Or. en
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Pakeitimas 379
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“.

2. Maisto produktų, kurie prieš parduodant 
buvo užšaldyti ir kurie parduodami 
atitirpinti, atveju, prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiama nuoroda 
„atitirpintas“, nebent maisto produktą 
galima dar kartą užšaldyti.

Or. en

Pagrindimas

Jei nekyla grėsmės maisto saugai, kai atitirpintas produktas dar kartą užšaldomas, neturėtų 
būti privaloma pateikti nuorodą „atitirpintas“.

Pakeitimas 380
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 a punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a.  Kai maisto produktuose, kuriems 
taikomas 2 punktas, yra daugiau nei viena 
sudedamoji dalis, reikia pateikti nuorodą 
tik tuomet, jei visas produktas buvo 
užšaldytas prieš jį parduodant galutiniam 
vartotojui.

Or. en

Pagrindimas

Vartotojai turėtų gauti informaciją apie procesus, taikytus jų maisto produktams, jei 
neturintis tokios informacijos vartotojas būtų klaidinamas dėl maisto produkto ypatybių. 
Maisto pramonėje užšaldymas naudojamas dėl įvairiausių priežasčių, pvz., saugojimo ir 
lengvesnio produktų supjaustymo tikslais. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai gautų reikšmingą 
informaciją, svarbu paaiškinti, kada šios nuostatos taikomos. Jos turėtų būti taikomos tuomet, 
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kai tai naudinga vartotojui ir kai suteikta informacija padės išvengti vartotojų klaidinimo.

Pakeitimas 381
Horst Schnellhardt, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 2 a punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ba dalis. SPECIALIEJI 
REIKALAVIMAI DĖL DEŠRELIŲ 
APVALKALŲ NUORODOS
Dešrelių apvalkalų sudėtis nurodoma 
sudedamųjų dalių sąraše taip:
„natūraliame apvalkale“, jei dešrelių 
gamyboje naudojamas apvalkalas iš 
poranagių gyvūnų žarnų;
kitais atvejais nurodoma „dirbtiniame 
apvalkale“.
Jei dirbtinis apvalkalas nevalgomas, tai 
turi būti nurodyta.

Or. de

Pakeitimas 382
Anja Weisgerber, Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Maisto produktų, kurių vienas iš 
komponentų arba viena iš sudedamųjų 
dalių, kuri yra paprastai naudojama arba 
natūraliai esanti, kaip tikisi vartotojai, yra 
pakeista kitokiu komponentu ar kitokia 
sudedamąja dalimi, etiketėje, be 
sudedamųjų dalių sąrašo, aiškiai
nurodomas komponentas arba 
sudedamoji dalis, kuri naudota iš dalies ar 
visiškai pakeisti paprastai naudojamą 
arba natūraliai esantį komponentą ar 

4. Maisto produktų, kurių vienas iš 
komponentų arba viena iš sudedamųjų 
dalių, kuri yra paprastai naudojama arba 
natūraliai esanti, kaip tikisi vartotojai, yra 
pakeista kitokiu komponentu ar kitokia 
sudedamąja dalimi, etiketėje, be 
sudedamųjų dalių sąrašo, aiškiai ir 
matomai pateikiama viena iš šių 
nuorodų:.
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sudedamąją dalį.
a) „[maisto produkto pavadinimas] 
pagamintas iš [pakaitalo (-ų) komponento 
(-ų) ar sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) 
pavadinimas], kuriuo pakeistas [pakeisto 
(–ų) komponento (-ų) ar sudedamosios (-
ųjų) dalies (-ių) pavadinimas]“ arba 
b) „[maisto produkto pavadinimas] 
naudojamas [pakeisto (-ų) komponento (-
ų) ar sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) 
pavadinimas] pakaitalas“ arba „[maisto 
produkto pavadinimas] naudojamas 
dirbtinis [pakeisto (-ų) komponento (-ų) 
ar sudedamosios (-ųjų) dalies (-ių) 
pavadinimas] pakaitalas“. 

Or. de

Pagrindimas

Tarybos pasiūlyta formuluotė gali lemti, kad maisto gamintojams ženklinant produktą teks 
įtraukti ilgus ir sudėtingus sudedamųjų dalių pakaitalų aprašymus. Siekiant geresnės 
vartotojų apsaugos, būtina, kad ženklinimas būtų aiškus ir suprantamas, tiesiogiai 
perteikiantis tai, ką vartotojui reikia žinoti, kad jis galėtų priimti pagrįstus sprendimus pirkti.

Pakeitimas 383
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 a punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a. 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
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Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 384
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 b punktas (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

4b. Bet kokio mėsos produkto, kuris 
atrodo kaip mėsos atpjova, sukapotos 
skerdienos dalis, mėsos griežinys, mėsos 
gabalas, skerdena arba kaip konservuota 
mėsa, etiketėje nurodomą maisto produkto 
pavadinimą sudaro ši informacija:
a) visos pridėtos sudedamosios dalys, 
kurių gyvulinė kilmė skiriasi nuo likusios 
mėsos dalies kilmės, ir
b) visas pridėto vandens kiekis šiomis 
aplinkybėmis:
– virtos ir nevirtos mėsos atveju arba 
virtos konservuotos mėsos atveju visas 
pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro 
daugiau kaip 5 % produkto svorio,
– nevirtos konservuotos mėsos atveju visas 
pridėto vandens kiekis, jeigu jis sudaro 
daugiau kaip 10 % viso produkto svorio.

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 385
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo 4 c punktas (naujas) 
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Tarybos pozicija Pakeitimas

4c. Bet kokio žuvies produkto, kuris 
atrodo kaip žuvies atpjova, filė, griežinėlis 
arba gabalas, etiketėje nurodomą maisto 
produkto pavadinimą sudaro ši 
informacija:
a) visos augalinės kilmės sudedamosios 
dalys ir visos sudedamosios dalys, kurių 
kilmė yra gyvūninė, bet ne iš žuvų, ir
b) visas pridėto vandens kiekis, jeigu jis 
sudaro daugiau negu 5 % viso produkto 
svorio.

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 386
Andrés Perello Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B dalies lentelės 1 punkto dešinės skilties pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

„Aliejus“ su: „Aliejus“ su:

– atitinkamu būdvardžiu –„augaliniai“ ar
„gyvūniniai“ arba

– būdvardžiu „gyvūninis“ (arba
nurodoma konkreti jo gyvūninė kilmė)
arba atitinkamai 

– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar
gyvūninę kilmę

– nuoroda į jo konkrečią augalinę kilmę.

Or. es

Pagrindimas
Žr. pirmojo svarstymo 263 pakeitimą.
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Pakeitimas 387
Carl Schlyter, Glenis Willmott, Kartika Liotard, Nessa Childers, Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B dalies lentelės 1 punkto dešinės skilties pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

„Aliejus“ su: „Aliejus“ su būdvardžiu „gyvūninis“ (arba 
nuoroda į konkrečią jo gyvūninę kilmę)
arba atitinkamai nuoroda į konkrečią jo
augalinę kilmę.

– atitinkamu būdvardžiu –„augaliniai“ ar 
„gyvūniniai“ arba

Tais atvejais, kai negalima užtikrinti, jog 
sudėtyje nėra tam tikrų augalinių aliejų, 
privaloma užrašyti „Sudėtyje gali būti...“. 

– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

Or. en

Pakeitimas 388
Gerben-Jan Gerbrandy, Chris Davies

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B dalies lentelės 1 punkto dešinės skilties pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

„Aliejus“ su: „Aliejus“ su būdvardžiu „gyvūninis“ (arba 
nuoroda į konkrečią jo gyvūninę kilmę) 
arba atitinkamai nuoroda į konkrečią jo
augalinę kilmę.

– atitinkamu būdvardžiu –„augaliniai“ ar 
„gyvūniniai“ arba

Tais atvejais, kai negalima užtikrinti, jog 
sudėtyje nėra tam tikrų augalinių aliejų, 
privaloma užrašyti „Sudėtyje gali būti...“. 

– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

Or. en

Justification
Grįžtama prie Europos Parlamento pozicijos pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 389
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Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B dalies lentelės  1 punkto dešinės skilties antra pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

Hidrinto aliejaus nuorodoje prieš žodį 
„aliejus“ turi būti įrašytas atitinkamas 
būdvardis – iš dalies ar visiškai hidrintas, 
jei maistingumo deklaracijoje 
nenurodytas sočiųjų riebalų rūgščių ir 
riebalų rūgščių transizomerų kiekis.

Hidrinto aliejaus nuorodoje prieš žodį 
„aliejus“ turi būti įrašytas atitinkamas 
būdvardis – iš dalies ar visiškai hidrantas.

Or. en

Pagrindimas

EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 390
Andrés Perello Rodríguez

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B dalies lentelės 2 punkto dešinės skilties pirma pastraipa 

Tarybos pozicija Pakeitimas

„Riebalai“ su: „Riebalai“ su nuoroda į jų konkrečią 
augalinę ar gyvūninę kilmę.

– atitinkamu būdvardžiu –„augaliniai“ ar 
„gyvūniniai“ arba
nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę.

Or. es

Pagrindimas

Žr. pirmojo svarstymo 279 pakeitimą.
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Pakeitimas 391
Carl Schlyter, Michèle Rivasi

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B dalies lentelės  2 punkto dešinės skilties pirma pastraipa 

Tarybos pozicija Pakeitimas

„Riebalai“ su „Riebalai“ su nuoroda į jų konkrečią 
augalinę ar gyvūninę kilmę.

– atitinkamu būdvardžiu –„augaliniai“ ar 
„gyvūniniai“ arba
– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę.

Or. en

Pagrindimas
EP pozicija pirmojo svarstymo metu.

Pakeitimas 392
Holger Krahmer, Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo B dalies lentelės 15 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

15a. Natūralūs iš 
vaisių, daržovių, 
valgomųjų augalų ar 
augalų dalių 
mechaniniais ir 
fiziniais būdais išgauti 
ekstraktai, kurie 
koncentruota forma 
naudojami maisto 
produktams dažyti. 

„Maisto dažiklis“

Or. en

Pagrindimas

Gamyboje dažantys maisto produktai naudojami kaip kitų maisto produktų sudedamoji dalis, 
norint juos nudažyti tam tikra spalva. Pateikus šią sąvoką sudedamųjų dalių sąraše vartotojas 
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galės geriau suprasti, kad medžiaga panaudota dažymo tikslais. Kadangi Bendrijos teisės 
aktuose nenumatytas informavimo apie dažančius maisto produktus reikalavimas, tikslinga 
specifinę sąvoką pakeisti kategorija.

Pakeitimas 393
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo C dalies sąrašas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Rūgštis Rūgštis

Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga Rūgštingumą reguliuojanti medžiaga

Lipnumą reguliuojanti medžiaga Lipnumą reguliuojanti medžiaga
Medžiaga nuo putojimo Medžiaga nuo putojimo

Antioksidantas Antioksidantas

Užpildas Užpildas

Dažiklis Dažiklis

Emulsiklis Emulsiklis

Emulsinimo druskos1
Emulsinimo druskos1

Fermentai*

Kietiklis Kietiklis

Aromato ir skonio stipriklis Aromato ir skonio stipriklis

Miltų apdorojimo medžiaga Miltų apdorojimo medžiaga

Putojimą sukeliančios medžiagos Putojimą sukeliančios medžiagos

Stingdiklis Stingdiklis

Glajinė medžiaga Glajinė medžiaga

Drėgmę išlaikanti medžiaga Drėgmę išlaikanti medžiaga
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Modifikuotas krakmolas2
Modifikuotas krakmolas2

Konservantas Konservantas

Suslėgtosios dujos Suslėgtosios dujos

Tešlos kildymo medžiaga Tešlos kildymo medžiaga

Atskiriklis Atskiriklis

Stabilizatorius Stabilizatorius

Saldiklis Saldiklis

Tirštiklis Tirštiklis
_________________ _________________
1 Tik lydytam sūriui ir produktams, kurių 
pagrindinė sudedamoji dalis yra lydyti 
sūriai. 

1 Tik lydytam sūriui ir produktams, kurių 
pagrindinė sudedamoji dalis yra lydyti 
sūriai. 

2 Specifinį pavadinimą arba E numerį 
nurodyti nebūtina.

2 Specifinį pavadinimą arba E numerį 
nurodyti nebūtina.
* Specifinį pavadinimą arba EB numerį 
nurodyti nebūtina.

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. Fermentai. 
Konkretūs fermentų pavadinimai vartotojui nėra informatyvūs ir gali būti priskiriami 
įvairioms kategorijoms. Pateikus bendrinį pavadinimą „fermentai“ vartotojas bus atitinkamai 
informuotas. Šis metodas nėra naujas, kadangi jis jau kelerius metus taikomas modifikuoto 
krakmolo atveju.

Pakeitimas 394
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo D dalies 1 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Kvapiosios medžiagos vadinamos 1. Nepažeidžiant 2 dalies nuostatų,
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žodžiais „kvapioji medžiaga“ („kvapiosios 
medžiagos“) arba konkretesniu kvapiosios 
medžiagos pavadinimu, arba jos aprašymu.

kvapiosios medžiagos vadinamos

– žodžiais „kvapioji medžiaga“ 
(„kvapiosios medžiagos“) 
arba konkretesniu kvapiosios medžiagos 
pavadinimu, arba jos aprašymu, jei 
kvapiosios medžiagos sudėtyje yra 2008 
m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1334/2008 
dėl kvapiųjų medžiagų ir aromatinių 
savybių turinčių tam tikrų maisto
ingredientų naudojimo maisto 
produktuose ir ant jų 3 straipsnio 2 dalies 
b, c, d, e, f, g ir h punktuose apibrėžtų 
kvapiųjų medžiagų (*);
„kvapiąja (-iosiomis) rūkymo medžiaga (-
omis)“ arba „kvapiąja (-iosiomis) rūkymo 
medžiaga (-omis), pagaminta (-omis) iš 
maisto produkto (-ų) arba maisto 
kategorijos, arba žaliavos (-ų)“ (pvz., 
kvapioji rūkymo medžiaga, pagaminta iš 
bukmedžio), jei kvapiosios medžiagos 
sudėtyje yra Reglamento (EB) Nr. 
1334/2008 3 straipsnio 2 dalies f punkte 
apibrėžtų kvapiųjų medžiagų ir jos 
suteikia maistui rūkymo skonį.

Or. en

Pakeitimas 395
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo D dalies 3 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Žodis „natūralus“ ar kitas iš esmės tos 
pačios prasmės žodis gali būti vartojamas 
tik toms kvapiosioms medžiagoms, kurių 
sudedamojoje dalyje yra tik Reglamento 
(EB) Nr. 1334/2008 3 straipsnio 2 dalies 
b punkte apibrėžtų kvapiųjų medžiagų 
ir (arba) to reglamento 3 straipsnio 

3. Terminas „natūralus“ vartojamas 
kvapiajai medžiagai apibūdinti pagal
Reglamento (EB) Nr. 1334/2008 
16 straipsnį.
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2 dalies d punkte apibrėžtų kvapiųjų 
medžiagų preparatų, nurodyti.

Or. en

Pakeitimas 396
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
VII priedo D dalies 4 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Jei kvapiosios medžiagos pavadinime 
pateikiama nuoroda į ją sudarančių 
medžiagų augalinę arba gyvūninę kilmę, 
žodis „natūralus“ arba kitas iš esmės tos 
pačios prasmės žodis negali būti
vartojamas, jei kvapiosios medžiagos 
sudedamoji dalis nebuvo visiškai arba 
beveik visiškai atskirta nuo maisto 
produkto arba kvapiosios medžiagos 
šaltinio atitinkamu fiziniu, fermentavimo 
ar mikrobiologiniu būdu arba tradiciškai 
ruošiant maistą.

4. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 1334/2008 16 straipsnio 6 dalies 
nuostatų, terminas „natūrali (-ios) 
kvapioji (-ios) medžiaga (-os)“ taip pat 
gali būti vartojamas, jei patenkinamos 
anksčiau minėto straipsnio 4 ir 5 dalyse 
nurodytos sąlygos.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas turėtų būti suderintas su Reglamentu (EB) Nr. 1334/2008, kuriuo nustatomos 
taisyklės dėl kvapiųjų medžiagų pavadinimų.  Vis dėlto tokie terminai kaip „natūrali braškių 
kvapioji medžiaga su kitomis natūraliomis kvapiosiomis medžiagomis” yra ilgi.  Šio 
pakeitimo 3 dalis sudarytų gamintojams lanksčių galimybių.

Pakeitimas 397
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 1 punkto ca papunktis (naujas) 

Tarybos pozicija Pakeitimas

1ca. kuriems taikomos nacionalinės 
priemonės, pagal kurias taikomos išimtys 
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50 g ar mažesnėms pakuotėms.

Or. en

Pagrindimas

Visoje ES daugelis valstybių narių yra parengusios savo taisykles dėl mažiausio grynojo 
svorio reikalavimų, taikomų bet kuriems maisto produktams, o ypač konditerijos produktams.  
Reglamento pakeitimas reikalaujant grynojo svorio deklaracijos būtų tikra našta mažoms 
įmonėms, kurios parduoda tokias prekes, ir neduotų jokios realios naudos vartotojams.  Kad 
šiais reglamento pakeitimais nebūtų didinama našta toms atitinkamoms įmonėms, reikėtų ir 
toliau taikyti išimtį, pagal kurią tie reikalavimai netaikomi.

Pakeitimas 398
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

[visas XI priedo tekstas] Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

See amendment on article 25 (2) b.

Pakeitimas 399
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo pirmoji antraštė 

Tarybos pozicija Pakeitimas

MĖSOS RŪŠYS, KURIŲ ATVEJU 
BŪTINA NURODYTI KILMĖS ŠALĮ AR 
KILMĖS VIETĄ

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Žr. 25 straipsnio 2 dalies b punkto pakeitimą.

Pakeitimas 400
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 1 skyriaus pavadinimas 

Tarybos pozicija Pakeitimas

REFERENCINIS VITAMINŲ IR 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ 
VARTOJIMO KIEKIS (SUAUGUSIEMS 
ASMENIMS)

REFERENCINIS VITAMINŲ IR 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ 
VARTOJIMO KIEKIS PER PARĄ
(SUAUGUSIEMS ASMENIMS)

Or. en

Pagrindimas

Parlamento per pirmąjį svarstymą priimtas pakeitimas (242 pakeitimas).

Pakeitimas 401
Esther de Lange

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo 2 punkto pirmos pastraipos trečia įtrauka 

Tarybos pozicija Pakeitimas

– 15 % 1 punkte nurodytų referencinių 
maistinių verčių vienai porcijai, jei 
pakuotėje yra tik viena porcija. 

– 15 % 1 punkte nurodytų referencinių 
maistinių verčių vienai porcijai, jei 
pakuotėje yra tik viena porcija. 

– 5 % rekomenduojamos paros normos 
100 kcal, jei produktai nėra gėrimai.

Or. en

Pagrindimas

Remiantis pasiūlymu, neleidžiama nurodyti vitaminų ir mineralų sudėties, kalbant apie daug 
vandens turinčius maisto produktus ir (arba) mažos energinės vertės maisto produktus. Tai 
nesuderinama su Maisto kodekse nustatytomis ženklinimo nuostatomis, kuriomis sudaroma 
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galimybė susieti procentinę išraišką su kilokalorijomis. Kadangi referencinės vertės (5 % 
rekomenduojamos paros normos) 100 kcal neįtraukiamos, nėra informacijos apie daugumos 
vaisių, daržovių ar pieno produktų mikroelementų sudėtį (vitaminų ir mineralų šaltinį), nes 
juose daug vandens.

Pakeitimas 402
Struan Stevenson

Pasiūlymas dėl reglamento
XV priedo pirmos pastraipos įžanginė dalis 

Tarybos pozicija Pakeitimas

Matavimo vienetai, kurie turi būti 
naudojami maistingumo deklaracijoje 
energinei vertei (kilodžauliai (kJ)) ir
kilokalorijos (kcal)) bei masei (gramai (g), 
miligramai (mg) ir mikrogramai (μg)) 
nurodyti ir informacijos pateikimo tvarka 
yra atitinkamai tokie:

Matavimo vienetai, kurie turi būti 
naudojami maistingumo deklaracijoje 
energinei vertei (kilokalorijos (kcal)) bei 
masei (gramai (g), miligramai (mg) ir 
mikrogramai (μg)) nurodyti ir informacijos 
pateikimo tvarka yra atitinkamai tokie:

Or. en

Pagrindimas

Kaip sutarta Parlamento pirmojo svarstymo metu, siūlomu nauju reglamentu siekiama gerinti 
vartotojų informuotumą.  Kadangi kalorijos yra dažniausiai paplitęs suprantamas matas ir 
kadangi priimta manyti, kad jau dabar daug vartotojų susiduria su informacijos etiketėse 
supratimo sunkumais, įskaitant informaciją apie maistingumą, kilodžaulių vartojimas būtų 
nebereikalingas ir galimai antiproduktyvus.


