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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams
(COM(2008)0040 – C7-0052/2008 – 2008/0028(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0040),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
pateikė pasiūlymą Parlamentui (C7-0000/2009),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto irVidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto 
nuomones (A7-0000/2009),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 
gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams.

(2) Laisvas saugių maisto produktų 
judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 
gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams. Šiuo 
reglamentu atsižvelgiama ir į vidaus 
rinkos interesus, nes jį taikant užtikrinami 
teisės supaprastinamas bei teisinis 
tikrumas ir sumažinama biurokratinė 
našta, ir į piliečių interesus, nes 
nustatomas reikalavimas aiškiai, 
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suprantamai ir įskaitomai ženklinti maisto
produktus.    

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „sveikas maisto produktas“ nėra apibrėžta. Taigi sąvoką „sveikas maisto produktas“ 
apima sąvoka „saugus maisto produktas“, nes pagal ją numatomas ligas sukeliančių 
medžiagų bei higieninio aplaidumo nebuvimas. Svarbu pabrėžti, kad šiuo reglamentu 
siekiama ne tik užtikrinti geresnę vartotojų apsaugą, bet ir suderinti vidaus rinką. 

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
3 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Siekiant garantuoti patikimą vartotojų 
sveikatos apsaugą ir teisę gauti 
informacijos, reikėtų užtikrinti, kad 
vartotojai būtų tinkamai informuojami apie 
vartojamus maisto produktus. Vartotojų 
pasirinkimą, inter alia, gali veikti su 
sveikata, ekonomika, aplinka, socialiniais 
ir etiniais aspektais susijusios priežastys.

(3) Siekiant garantuoti patikimą vartotojų 
sveikatos apsaugą ir teisę gauti 
informacijos, reikėtų užtikrinti, kad 
vartotojai būtų tinkamai informuojami apie 
vartojamus maisto produktus. Sprendimui 
pirkti, inter alia, gali turėti poveikio su 
sveikata, ekonomika, aplinka, socialiniais 
ir etiniais aspektais susijusios priežastys.

Or. de

Pagrindimas

Svarbiausias yra sprendimas pirkti, nes šis sprendimas tuo pačiu yra ir sprendimas vartoti.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Bendrojo ženklinimo reikalavimus 
papildo kitos nuostatos, taikomos visiems 
maisto produktams tam tikromis 
aplinkybėmis arba tam tikrų kategorijų 
maisto produktams. Be to, nustatytos 

(8) Bendrojo ženklinimo reikalavimus 
papildo naujos nuostatos, pagal kurias 
numatytas privalomas visų maisto 
produktų ir nealkoholinių gėrimų 
ženklinimas. Be to, nustatytos konkrečios 
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konkrečios konkretiems maisto produktams 
taikomos taisyklės.

konkretiems maisto produktams arba 
maisto produktų sudedamosioms dalims
taikomos taisyklės.

Or. de

Pagrindimas

Turi būti pabrėžiama, kad privalomojo ženklinimo reikalavimas taikomas visiems maisto 
produktams ir nealkoholiniams gėrimams, nes tai svarbus šių pasiūlymų proporcingumo 
kriterijus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) Nors pirminiai tikslai ir esminiai 
galiojančių ženklinimo teisės aktų 
elementai tebegalioja, juos reikia 
supaprastinti, siekiant užtikrinti, kad 
suinteresuotosioms šalims būtų lengviau jų 
laikytis ir nuostatos būtų aiškesnės, ir 
atnaujinti pagal informacijos apie maisto 
produktus raidą.

(9) Nors pirminiai tikslai ir esminiai 
galiojančių ženklinimo teisės aktų 
elementai tebegalioja, juos reikia 
supaprastinti, siekiant užtikrinti, kad 
suinteresuotosioms šalims būtų lengviau 
juos taikyti ir kad jiems būtų užtikrintas 
didesnis teisinis tikrumas, ir atnaujinti 
pagal informacijos apie maisto produktus 
raidą.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir 
sveikatos ryšiu bei individualius poreikius 
tenkinančių maisto produktų pasirinkimu 
nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje 

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir 
sveikatos ryšiu bei individualius poreikius 
tenkinančių maisto produktų pasirinkimu 
nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje 
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dėl Europos strategijos su mityba, 
antsvoriu ir nutukimu susijusioms 
sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, 
kad maistingumo ženklinimas – svarbi 
priemonė vartotojams informuoti apie 
maisto produktų sudėtį ir padėti jiems 
rinktis pagrįstai. 2007–2013 m. ES 
vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, 
kad tiek veiksmingai konkurencijai, tiek 
vartotojų gerovei labai svarbu, kad 
vartotojams būtų sudarytos sąlygos rinktis 
pagrįstai. Pagrindinių mitybos principų 
žinojimas ir tinkama maisto produktų 
maistingumo informacija labai palengvintų 
vartotojo galimybes pagrįstai rinktis maisto 
produktus.

dėl Europos strategijos su mityba, 
antsvoriu ir nutukimu susijusioms 
sveikatos problemoms spręsti pažymėta, 
kad maistingumo ženklinimas – svarbi 
priemonė siekiant informuoti vartotojus 
apie maisto produktų sudėtį ir padėti jiems 
pagrįstai rinktis. Švietimo ir informavimo 
kampanijos – svarbi priemonė siekiant 
pateikti vartotojams suprantamesnę 
informaciją apie maisto produktus. 2007–
2013 m. ES vartotojų politikos strategijoje 
pabrėžiama, kad tiek veiksmingai 
konkurencijai, tiek vartotojų gerovei labai 
svarbu, kad vartotojams būtų sudarytos 
sąlygos rinktis pagrįstai. Pagrindinių 
mitybos principų žinojimas ir tinkama 
maisto produktų maistingumo informacija 
labai palengvintų vartotojo galimybes 
pagrįstai rinktis maisto produktus. Be to, 
tikslinga ir teisinga užtikrinti, kad 
vartotojai, norėdami išsiaiškinti 
individualius mitybos klausimus, turėtų 
galimybę valstybėse narėse naudotis 
nešališko informacijos teikėjo 
paslaugomis. Taigi valstybės narės turėtų 
įrengti atitinkamą pagalbos telefonu 
liniją, prie kurios finansavimo galėtų 
prisidėti maisto pramonė. 

Or. de

Pagrindimas

Vien taikant maisto produktų ženklinimą neįmanoma pagerinti vartotojų mitybos ir užtikrinti, 
kad informacija apie maisto produktų mitybinę vertę būtų suprantama. Ir dabar vartotojai 
nesupranta kai kurios ženklinimo informacijos, taigi itin svarbu, kad valstybės narės aktyviau 
dalyvautų informavimo kampanijose, kurios skirtos vartotojų suvokimui gerinti.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
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principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 
antai atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.

principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 
antai nereguliarus maisto produktų
tiekimas tretiesiems asmenims, valgio 
pateikimas ir maisto produktų pardavimas 
per, pvz., labdaros vakarus ar vietos 
bendruomenės muges ir susitikimus, taip 
pat įvairiais būdais vykdomas tiesioginis 
žemės ūkio produktų pardavimas. 
Nenorint sukurti pernelyg didelės naštos, 
visų pirma mažoms ir vidutinėms 
įmonėms, veikiančioms tradicinių maisto 
produktų gamybos sektoriuje ir 
mažmeninės prekybos maisto produktais 
srityje, įskaitant ir viešojo maitinimo 
paslaugų teikėjus, nefasuotiems 
produktams neturėtų būti taikomi 
ženklinimo reikalavimai. 

Or. de

Pagrindimas

Čia yra svarbus ne maisto produktų tvarkymas, tačiau jo atidavimas tretiesiems asmenims; 
reikia išvengti pasikartojimo. Žemės ūkio įmonėms, kurios užsiima tiesioginiu produktų 
pardavimu (paradavimas ūkyje, turguje, prie gatvės, prie namo durų), būtų labai sunku 
laikytis šio reglamento nuostatų. Kadangi minėtieji pajamų šaltiniai svarbūs žemės ūkio 
įmonėms, tiesioginiam žemės ūkio produktų pardavimui iš esmės neturėtų būti taikomos šios
reglamento nuostatos.

Maisto produktų mažmeninės prekybos įmonėse, įskaitant viešojo maitinimo paslaugų 
teikėjus, nefasuoti produktai gaminami siekiant juos tiesiogiai parduoti klientui. Šiuo atveju 
netaikoma jokia standartizuota procedūra, ingredientai ir sudedamosios medžiagos keičiasi 
kasdien. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad prekyba maisto produktais padeda užtikrinti 
regioninių tradicinių produktų išsaugojimą, kūrybingumą, naujoves ir tuo pačiu pasiūlos 
įvairovę. Atsižvelgiant į tai, svarbu nefasuotiems maisto produktams netaikyti ženklinimo 
reikalavimo.
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Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
15a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Transporto bendrovėms, siūlančioms 
maitinimo paslaugas, šis reglamentas 
taikomas tik tuo atveju, jeigu šios 
paslaugos teikiamos maršrutais, kurių 
pradžia ir pabaiga yra Bendrijos 
teritorijoje.

Or. de

Pagrindimas

Kalbant apie transporto maršrutus į ES nepriklausančias šalis, transporto įmonės gali nerasti 
tiekėjų, kurie tenkintų informacijos pateikimo reikalavimus. Jeigu tokius maršrutus 
aptarnaujančioms bendrovėms būtų taikomas šis reglamentas, tai ES įsisteigusioms
bendrovėms galėtų sukelti konkurencinių nepatogumų, nes reikalavimas laikytis reglamento 
nuostatų būtų taikomas tik joms.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Informacijos apie maistą teisės 
aktus reikėtų padaryti lankstesnius, kad 
būtų galima laiku atsižvelgti į naujus 
vartotojų informacijos reikalavimus ir 
užtikrinti vidaus rinkos apsaugos ir 
skirtingų valstybių narių vartotojų 
suvokimo pusiausvyrą.

(16) Informacijos apie maistą teisės 
aktus reikėtų padaryti lankstesnius, kad 
būtų galima laiku atsižvelgti į naujus 
vartotojų informacijos reikalavimus ir 
nesudaryti kliūčių su maisto pramone 
susijusioms naujovėms diegti. Maisto 
įmonėms suteikta galimybė savanoriškai 
teikti papildomą informaciją padeda 
užtikrinti didesnį lankstumą.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Svarstant, ar reikia privalomosios 
informacijos apie maistą, pirmiausia 
turėtų būti siekiama sudaryti galimybę 
vartotojams atpažinti maisto produktą ir 
tinkamai jį vartoti bei rinktis maisto 
produktus pagal asmeninius mitybos 
poreikius.

(17) Nustatant reikalavimą pateikti 
privalomąją informaciją apie maistą 
siekiama sudaryti galimybę vartotojams 
priimti sąmoningą, jų individualius 
mitybos pageidavimus ir poreikius 
atitinkantį sprendimą pirkti.

Or. de

Pagrindimas

Sustiprinamas aiškumas.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Kad informacijos apie maistą teisės 
aktai atitiktų kintančius vartotojų 
informacijos poreikius, svarstant, ar 
reikalinga privalomoji informacija apie 
maistą, taip pat reikėtų atsižvelgti į 
daugumos vartotojų pageidavimą, kad 
tam tikra informacija būtų atskleista.

(18) Kad informacijos apie maistą teisės 
aktai atitiktų kintančius vartotojų 
informacijos poreikius ir kad būtų išvengta 
nereikalingų pakuočių atliekų, 
reikalavimas pateikti privalomąją 
informaciją apie maistą turėtų apsiriboti 
pagrindinės informacijos, kuri 
akivaizdžiai aktuali daugeliui vartotojų, 
nurodymu.

Or. de

Pagrindimas

Būtų netikslinga ant pakuotės nurodyti per daug informacijos.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tačiau naujus privalomosios 
informacijos apie maistą reikalavimus 
reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant 
į subsidiarumo, proporcingumo ir tvarumo 
principus.

(19) Tačiau naujus privalomosios 
informacijos apie maistą reikalavimus arba 
informacijos apie maisto produktus 
pateikimo nauja forma reikalavimus 
reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant 
į subsidiarumo, proporcingumo, skaidrumo
ir tvarumo principus.

Or. de

Pagrindimas

Pradedant teikti informaciją apie maisto produktus nauja forma, taip pat būtina atitikti 
minėtus principus. 

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Būtina paminėti, kad jau egzistuoja taisyklės dėl klaidinančios reklamos. Vaistinių savybių 
turinčių produktų reklamavimas reglamentuojamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos 
2006 m. gruodžio 20 d. reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto produktų 
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maistingumą ir sveikatingumą. 

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(21) Siekiant išvengti skirtingų taisyklių, 
susijusių su maisto verslo operatorių 
atsakomybe dėl melagingos, klaidinančios 
arba nepakankamos informacijos apie 
maistą, reikia vienareikšmiškai nustatyti
maisto verslo operatoriams šioje srityje 
tenkančią atsakomybę.

Or. de

Pagrindimas

Norint veikėjams užtikrinti teisinį tikrumą, būtina vienareikšmiškai nustatyti jų pareigas. 
Siekiama numatyti, kad prekybos bendrovės nebūtų baudžiamos dėl tokių aplinkybių, kurios 
nepriklauso jų kompetencijos ir(arba) įtakos sričiai. EB Teisingumo Teismo sprendimu 
įmonės „Lidl-Italia“ byloje buvo atkreiptas dėmesys į tai, kad galiojančiais teisės aktais 
prekiautojams maisto produktais užtikrinamas nepakankamas teisinis tikrumas.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos 
apie maistą srities pokyčius ir raidą, 
turėtų būti parengtos nuostatos, kuriomis 
Komisija būtų įgaliota iš dalies keisti 
privalomosios informacijos sąrašą, t. y. 
įtraukti ar išbraukti tam tikrus duomenis 
ir sudaryti galimybę su tam tikrais 
duomenimis susipažinti kitomis 
priemonėmis. Konsultacijos su 
suinteresuotosiomis šalimis turėtų 
sudaryti geresnes galimybes laiku ir 
tikslingai keisti informacijos apie maistą 

Išbraukta.
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reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 9 straipsnio 3 dalies pakeitimą. 

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(24) Maisto produktų gamyboje 
naudojamos ir gatavame produkte 
išliekančios tam tikros sudedamosios dalys 
ar kitos medžiagos gali sukelti žmonėms 
alergijas arba netoleravimą, arba atskirais 
atvejais netgi pavojų sveikatai. Taigi 
svarbu, kad būtų nurodyta informacija apie 
tai, ar maisto produkto sudėtyje yra maisto 
priedų, pagalbinių apdorojimo medžiagų ir 
kitų medžiagų, kurių atveju buvo 
moksliškai įrodyta, kad jos gali sukelti 
alergijas, kad ypač tam produktui alergiški 
ar jo netoleruojantys vartotojai būtų 
informuoti ir galėtų tikslingai rinktis jiems 
saugius maisto produktus.

Or. de

Pagrindimas

Alergijas arba netoleravimą alergenai sukelia tik tai medžiagai alergiškiems asmenims.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori rinktis maisto 

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori tikslingai rinktis 
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produktus ir mitybą, turėdami daugiau 
informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, 
kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad 
ženklinimo informacija palėtų paveikti ją 
skaitančius asmenis, ir kad mažas šriftas –
viena pagrindinių vartotojų 
nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių.

maisto produktus ir mitybą. Atlikus 
tyrimus nustatyta, kad geras įskaitomumas 
svarbus siekiant, kad ženklinimo 
informacija palėtų paveikti ją skaitančius 
asmenis, ir kad neįskaitoma informacija 
apie produktą – viena pagrindinių 
vartotojų nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių.

Or. de

Pagrindimas

Informacija apie maisto produktus sudaro sąlygas priimti pagrįstą sprendimą pirkti. 
Įskaitomumas priklauso ne tik nuo šrifto dydžio, bet ir nuo daugelio kitų faktorių, pvz. šrifto 
rūšies, šrifto storio ir kontrasto tarp šrifto ir fono.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Siekiant užtikrinti, kad informacija 
apie maistą būtų teikiama, reikia atsižvelgti 
į visus maisto produktų tiekimo 
vartotojams būdus, įskaitant maisto 
produktų pardavimą nuotolinėmis ryšio 
priemonėmis. Akivaizdu, kad bet kuriuos 
maisto produktus parduodant nuotolinės 
prekybos būdu turėtų būti laikomasi tokių 
pačių informacijos reikalavimų, kaip ir 
maisto produktus parduodant parduotuvėje, 
tačiau būtina patikslinti, kad tokiais 
atvejais galimybės susipažinti su 
privalomąja informacija apie maistą turėtų 
būti sudarytos prieš perkant tokį maisto 
produktą.

(26) Siekiant užtikrinti, kad informacija 
apie maistą būtų teikiama, reikia atsižvelgti 
ir į maisto produktų pardavimą
nuotolinėmis ryšio priemonėmis. 
Akivaizdu, kad bet kuriuos maisto 
produktus parduodant nuotolinės prekybos 
būdu turėtų būti laikomasi tokių pačių 
informacijos reikalavimų, kaip ir maisto 
produktus parduodant parduotuvėje, tačiau 
būtina patikslinti, kad tokiais atvejais 
galimybės susipažinti su privalomąja 
informacija apie maistą turi būti sudarytos 
prieš perkant tokį maisto produktą.

Or. de

Pagrindimas

Priimant sprendimą pirkti yra svarbu, kad būtų reikalaujama pateikti informaciją prieš 
įvykstant pačiam pirkimo procesui. Supaprastinamas tekstas.
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Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi alkoholiniai gėrimai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, maišytų alkoholinių 
gėrimų taip pat negalima įtraukti.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo1 nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; 

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie alkoholinius gėrimus. 
Jau galioja specialios Bendrijos vyno 
ženklinimo taisyklės. 1999 m. gegužės 
17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo1 nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus vynininkystės 
metodų ir apdorojimo tipų sąrašas; 
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draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
mitybinis teiginys. Alui ir spiritiniams
gėrimams, kaip apibrėžta [...] Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. [...] dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/892 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. 
Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs 
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

draudžiama taikyti į šį sąrašą neįtrauktą 
metodą. Todėl tikslinga nereikalauti, kad 
šiuo etapu būtų nurodomas vyno 
sudedamųjų dalių sąrašas ir pateikiamas 
mitybinis teiginys. Alui, likeriniams 
vynams, putojantiems vynams, 
aromatizuotiems vynams ir panašiems 
produktams, kurie gaminami iš kitų vaisių 
nei vynuogės, vaisių alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta 2008 m. sausio 
15 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos2

2 straipsnio 1 dalyje, ir kokteiliams, kurių 
sudėtyje yra alkoholio, turėtų būti 
taikomos tokios pačios išimtys, siekiant 
užtikrinti nuoseklų požiūrį bei derėjimą su 
vynui nustatytomis sąlygomis. Tačiau po 
penkerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo Komisija parengs ataskaitą ir 
prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą.

1 OL L [...], [...], p. [...]. 1OL L 179, 1999 7 14, p. 1. 
2 OL L 179, 1999 7 14, p. 1. 2OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29) Maisto produkto kilmės šalies arba 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
teikiama tada, kai nesant tokios nuorodos 
vartotojai gali būti klaidinami dėl tokio 
produkto tikrosios kilmės šalies ar 
provenencijos vietos. Kitais atvejais kilmės 

(29) Nepažeidžiant galiojančių 
privalomųjų sektoriaus nuostatų dėl 
kilmės nurodymo, maisto produkto kilmės 
šalies arba kilmės vietos nuoroda turėtų 
būti privalomai teikiama tuo atveju, kai 
nesant tokios nuorodos vartotojai galėtų
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šalies ar provenencijos vietos nuorodą 
maisto verslo operatoriai pateikia savo 
nuožiūra. Visais atvejais kilmės šalies ar 
provenencijos vietos nuoroda turėtų būti 
pateikta taip, kad vartotojas nebūtų 
suklaidintas, ir remiantis aiškiai apibrėžtais 
kriterijais, užtikrinančiais vienodas 
galimybes pramonės įmonėms bei 
padedančiais vartotojams geriau suprasti su 
maisto produkto kilmės šalimi ar 
provenencijos vieta susijusią informaciją. 
Tokie kriterijai neturėtų būti taikomi su 
maisto verslo operatoriaus pavadinimu ar 
adresu susijusiems duomenims.

būti klaidinami dėl tokio produkto tikrosios 
kilmės šalies ar kilmės vietos. Kitais 
atvejais kilmės šalies ar kilmės vietos 
nuorodą maisto verslo operatoriai pateikia 
savo nuožiūra. Iš esmės kilmės šalies ar 
kilmės vietos nuoroda turėtų būti pateikta 
taip, kad vartotojas nebūtų suklaidintas, ir 
remiantis aiškiai apibrėžtais kriterijais, 
užtikrinančiais vienodas galimybes 
pramonės įmonėms bei padedančiais 
vartotojams geriau suprasti su maisto 
produkto kilmės šalimi ar kilmės vieta 
susijusią informaciją. Tokie kriterijai 
netaikomi su maisto verslo operatoriaus 
pavadinimu ar adresu susijusiems 
duomenims.

Or. de

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(30) Kai kuriais atvejais maisto verslo 
operatoriai, norėdami atkreipti vartotojų 
dėmesį į jų maisto produkto privalumus ir 
Europos Sąjungos gamybos standartus, gali 
pageidauti nurodyti, kad maisto produkto 
kilmės vieta yra Europos bendrija. Tokios
nuorodos taip pat turėtų atitikti suderintus 
kriterijus. (31)

(30) Jei maisto verslo operatoriai, 
norėdami atkreipti vartotojų dėmesį į jų 
maisto produkto privalumus ir Europos 
Sąjungos gamybos standartus, nurodo, kad 
maisto produkto kilmės vieta yra Europos 
bendrija, tokios nuorodos privalo atitikti 
suderintus kriterijus. Tai galioja ir 
nurodant valstybę narę.

Or. de

Pagrindimas

Jeigu savanoriškai nurodoma kilmė „Europos Sąjunga“ ir (arba) „valstybė narė“, tai 
siekiant aiškumo, teisinio tikrumo bei atitikmens vidaus rinkai būtina, kad tai būtų daroma 
vienodai pagal nustatytą tvarką.
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Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pvz., druska nėra maistinė, tačiau sudedamoji medžiaga.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą. 
Todėl būtų naudinga, jei gamintojai 
pateiktų informaciją apie alkoholinių 
gėrimų energetinę vertę.

Or. de

Pagrindimas

Nors alkoholiniai gėrimai nepatenka į šio reglamento taikymo sritį, jie gali žymiai prisidėti 
gaunant reikalingą energjos kiekį. Vartotojams būtų labai naudinga, jei gamintojai savo noru 
teiktų informaciją apie alkoholinių gėrimų energetinę vertę.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
35 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(35) Siekiant Bendrijos teisės aktų 
nuoseklumo ir darnos, į maisto produktų 
etiketes savanoriškai įtraukiant teiginį apie 
maistingumą arba sveikumą reikėtų laikytis 
2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto 
produktų maistingumą ir sveikatingumą.

(35) Siekiant teisinio tikrumo ir Bendrijos 
teisės aktų nuoseklumo, į maisto produktų 
etiketes savanoriškai įtraukiant teiginį apie 
maistingumą arba sveikumą reikėtų laikytis 
2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto 
produktų maistingumą ir sveikatingumą.

Or. de

Pagrindimas

Čia vienareikšmiškai yra nagrinėjamas susijusių veikėjų teisinio tikrumo klausimas.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Vien dėl išsamių ženklinimo reikalavimų ateityje neturėtų prireikti didinti maisto produktų 
pakuočių. Dėl to atsirastų daugiau pakuočių atliekų ar apgaulingų pakuočių arba būtų 
padidintos porcijos.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, ji turėtų 
būti lengvai suprantama vidutiniam 
vartotojui. Būtų tikslinga informaciją 
pateikti tame pačiame regėjimo lauke, nes 
taip būtų užtikrinta, kad vartotojai,
pirkdami maisto produktus, lengvai 
pamatytų pagrindinę informaciją apie 
maistingumą.

Or. de

Pagrindimas

Reikalavimas įvertinti visų Europos Sąjungos piliečių žinių apie mitybą lygį būtų per griežtas. 
Be to, reikia išbraukti nuorodą į mokslinius tyrimus, kurių niekas negali konkrečiai įvardyti. 
Bet kokiu atveju, iki šiol nebuvo atliktas joks tyrimas apie vartotojų elgesį perkant maisto 
produktus, kuriame būtų atsižvelgta į visų valstybių narių ypatybes (taip pat žr. 
38 konstatuojamąją dalį). Taip pat, dėl didelės maisto produktų pakuočių įvairovės, bendrai 
apibrėžti pagrindinį regėjimo lauką yra sunku, o kai kurių pakuočių atveju sunku 
vienareikšmiškai nurodyti priekinę dalį.



PE430.616v01-00 22/123 PR\795512LT.doc

LT

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
38 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(38) Naujausi pokyčiai, susiję su mitybinio 
teiginio išraiškos būdais, išskyrus kai 
sudedamosios dalys nurodomos 100 g 
/100 ml / 1 porcijai, kai kuriose valstybėse 
narėse ir maisto pramonės organizacijose 
rodo, kad vartotojams tokios sistemos 
patinka, nes jos padeda greitai rinktis. 
Tačiau visoje Bendrijoje nėra mokslinių 
įrodymų, kaip eilinis vartotojas supranta 
kitokius informacijos raiškos būdus ir kaip 
tokia informacija naudojasi. Siekiant 
užtikrinti galimybę palyginti produktus, 
esančius skirtingo dydžio pakuotėse, 
tikslinga ir toliau privalomai nurodyti 
100 g ir 100 ml produkto maistinę vertę ir 
ir prireikus leisti teikti informaciją apie 
papildomą maistinę porcijos vertę. Jei 
maisto produktas yra fasuotas kaip atskira 
porcija, turėtų būti papildomai privaloma 
nurodyti porcijos maistinę vertę. Siekiant 
išvengti klaidinančios informacijos apie 
porcijomis paremtas vertes, 
konsultuojantis turėtų būti ES lygmeniu 
nustatyti standartiniai porcijų dydžiai.

Or. de

Pagrindimas
Nurodant energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį 100 g arba 100 ml vartotojams 
suteikiama galimybė tiesiogiai palyginti produktus. Todėl šią informacija reikėtų privalomai 
nurodyti ir ant porcijų pakuotės. Papildomą informaciją apie porcijai tenkančią energetinę 
vertę ir maistinių medžiagų kiekį ypač būtų turėtų būti įmanoma teikti fasuotų porcijų atveju. 
Siekiant padėti vartotojams lengviau orientuotis, turėtų būti privaloma ant fasuotų atskirų 
porcijų nurodyti porcijos maistinę vertę.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai jau yra paminėta 37 konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) Iš anksto nesufasuotų maisto 
produktų atveju bei viešojo maitinimo 
įstaigose informacija apie galimus 
alergenus ypač svarbi alergiškiems 
žmonėms. Todėl turėtų būti įmanoma 
visada teikti tokią informaciją vartotojui.

Or. de
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Pagrindimas

Nacionalinės valstybėse narėse galiojančios taisyklės kenktų vidaus rinkai ir šį reglamentą 
paverstų beprasmišku.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(43) Informacijos apie maistą taisyklės 
turėtų būti tokios, kad jas būtų galima 
lengvai suderinti su greitai kintančia 
socialine, ekonomine ir technologine 
aplinka.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Tai jau yra paminėta 16 konstatuojamoje dalyje.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(45) Turėtų būti numatyta galimybė, 
atsižvelgiant į šio reglamento tikslus, 
prireikus naudoti pramonės ir prekybos 
praktika pagrįstas informacijos apie 
maistingumą pateikimo formas.
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paženklintus maisto produktus, pvz., 
priskiriant jiems identifikavimo numerį ar 
simbolį.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 41 konstatuojamosios dalies pagrindimą. Nacionaliniai ženklinimo reikalavimai, prie 
kurių prisitaikyti būtų verčiami maisto verslo operatoriai, teikiantys produktus kelių valstybių 
narių rinkose, net šie reikalavimai nėra vienareikšmiškai teisiškai privalomi, prieštarautų 
vidaus rinkos principams tai pat, kaip ir nacionalinės privalomosios papildomos taisyklės.
Informacijso apie maisto produktus pateikimo formos, pagrįstos pramonės ir prekybos 
praktika, neturėtų tokio neigiamo poveikio. Be to, šias formas galima greitai pakeisti arba 
panaikinti, jei vartotojams jos yra nesuprantamos arba nepriimtinos.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(46) Kad skirtingose valstybėse narėse 
būtų gauti nuoseklūs rezultatai, būtina 
skatinti nuolatinius valstybių narių ir 
Komisijos gerosios praktikos bei patirties 
mainus ir siekti, kad tokiuose mainuose 
dalyvautų suinteresuotosios šalys.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 41 ir 42 konstatuojamųjų dalių pagrindimus.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
49a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Žinoma, ir tradicinių maisto 
gamybos sektorių gaminių ir mažmeninės 
prekybos maisto produktais sektoriaus 
šviežių gaminių, pagaminamų tiesiogiai 
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pardavimo vietose, sudėtyje gali būti 
medžiagų, kurios jautriems asmenims 
sukelia alergines arba netoleravimo 
reakcijas. Tačiau, kadangi tiesioginio 
kontakto su pirkėjais metu parduodami 
būtent nesufasuoti produktai, atitinkamą 
informaciją reikėtų perduoti, pvz., vykdant 
pokalbį pardavimo metu arba pardavimo 
vietose pastatant aiškiai matomą 
informacinę lentelę ar išdėliojant 
informacinę medžiagą.

Or. de

Pagrindimas

Išsamus alergenų žymėjimas visuose produktuose nesufasuotų prekių atveju yra beveik 
neįmanomas ir ypač mažoms bei vidutinėms įmonėms sukeltų konkurencinių sunkumų ir 
papildomų išlaidų. Be to, įmonėse turinčiose ribotą apdirbimo plotą, egzistuoja ir kryžminio 
užkrėtimo pavojus. 

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

1 straipsnio 2 dalis skirta tikslui, kuris neturi jokio aiškaus norminio turinio. Todėl siekiant 
teisės aktų tikslumo šią dalį reikėtų išbraukti iš reglamento norminės dalies.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
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1 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Reglamentu nustatomi informaciją 
apie maistą, visų pirma maisto produktų 
ženklinimą, reglamentuojantys bendrieji 
principai, reikalavimai ir atsakomybė. 
Jame nustatomos vartotojų teisę į 
informaciją užtikrinančios priemonės ir 
informacijos apie maistą teikimo 
procedūra, atsižvelgiant į tai, kad dėl 
pokyčių ateityje ir naujų informacijos 
reikalavimų reikia sukurti pakankamai 
lanksčią aplinką.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

1 straipsnio 2 dalis skirta tikslui, kuris neturi jokio aiškaus norminio turinio. Todėl siekiant 
teisės aktų tikslumo šią dalį reikėtų išbraukti iš reglamento norminės dalies.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, per kuriuos maisto 
verslo įmonių veikla yra susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams.

(3) Reglamentas taikomas visais maisto 
grandinės etapais, kai tai susiję su
informacijos apie maistą teikimu 
galutiniams vartotojams.

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui skirtiems maisto produktams, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigų 
tiekiamus maisto produktus ir viešojo 
maitinimo įstaigoms tiekti skirtus maisto 
produktus. 

Reglamentas taikomas visiems galutiniam 
vartotojui tiekti skirtiems fasuotiems
maisto produktams ir viešojo maitinimo 
įstaigoms tiekti skirtiems maisto 
produktams.

Jis nėra taikomas produktams, kurie yra 
pakuojami tiesiogiai pardavimo vietoje 
prieš pateikiant juos galutiniam 
vartotojui.
Viešojo maitinimo paslaugoms, kurias 
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teikia transporto bendrovės, šis 
reglamentas yra taikomas tik tuomet, 
jeigu jų vykdomi maršrutai prasideda ir 
baigiasi Bendrijos teritorijoje.

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamas tekstas ir sustiprinamas kalbinis aiškumas. Būtent prekiaujant maisto 
produktais į plėvelę pakuojami produktai, kurie gaminami ir teikiami tiesiogiai pardavimo 
vietoje. Tokiu būdu siekiant kuo labiau patenkinti vartotojų poreikius (greitas aptarnavimas, 
patogesnė forma), produktai suskirstomi porcijomis (paprastieji sumuštiniai) arba įvyniojami 
į plėvelę (suvožtinai sumuštiniai). Tokiems produktams, kurie supakuojami prieš pat 
pardavimą, reglamentas neturėtų būti taikomas, nes šie produktai negali būti lyginami su 
pramoniniu būdu fasuotais produktais. Susisiekimui iš valstybių arba į valstybes, kurios nėra 
ES narės, transporto įmonės gali nerasti informacijos reikalavimus tenkinančių tiekėjų. Jei 
šiam susisiekimui vežėjai privalės taikyti reglamentą, tai gali sukurti nepalankias 
konkurencijos sąlygas ES vežėjams, kurie vieninteliai privalės laikytis šio reglamento. 

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) Šis reikalavimas taikomas 
nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomuose konkrečiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatytų 
ženklinimo reikalavimų.

(4) Šis reikalavimas taikomas 
nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomuose konkrečiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatytų 
ženklinimo reikalavimų. Komisija iki [šio 
reglamento įsigaliojimo datos] paskelbia 
visų ženklinimo taisyklių, kurios yra 
numatytos specialiose Bendrijos teisės 
nuostatose dėl tam tikrų maisto produktų,  
sąrašą ir šį sąrašą viešai paskelbia 
interneto tinklavietėje.

Or. de

Pagrindimas

Dėl specialių teisinių nuostatų įvairovės toks sąrašas yra būtinas norint maisto grandinės 
dalyviams suteikti aiškumo ir teisinio tikrumo.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) „informacija apie maistą“ – informacija
apie maisto produktą, galutiniam vartotojui 
pateikiama etiketėje, kituose kartu 
pateikiamuose dokumentuose ar kitomis 
priemonėmis, įskaitant moderniųjų 
technologijų priemones arba žodinę 
komunikaciją. Prie šios informacijos 
nepriskiriami komerciniai pranešimai, kaip 
apibrėžta 2000 m. birželio 8 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2000/31/EB dėl kai kurių informacinės 
visuomenės paslaugų, ypač elektroninės 
komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje;

a) „informacija apie maistą“ – informacija 
apie maisto produktą, galutiniam vartotojui 
pateikiama etiketėje, kituose kartu 
pateikiamuose dokumentuose ar kitomis 
priemonėmis, įskaitant moderniąsias 
technologijas arba žodinę komunikaciją.
Prie šios informacijos nepriskiriami 
komerciniai pranešimai, kaip apibrėžta 
2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2000/31/EB dėl kai 
kurių informacinės visuomenės paslaugų, 
ypač elektroninės komercijos, teisinių 
aspektų vidaus rinkoje;

Or. de

Pagrindimas

Čia turima omeny ne technologijų priemones, o technologijas.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2b dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) „informacijos apie maistą teisės aktai“ 
– Bendrijos nuostatos, 
reglamentuojančios informaciją apie 
maistą, visų pirma ženklinimą, įskaitant 
visų maisto produktų ar tam tikrų maisto 
produktų bendro pobūdžio taisykles ir 
specialių maisto produktų taisykles;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina. Tai, kas yra teisinė nuostata, susijusi su informacija apie maistą, yra 
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aišku iš atitinkamos nuostatos turinio. Taigi reikia išbraukti 2 straipsnio 2 dalies b punktą.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) „privalomoji informacija apie maistą“ 
– tam tikri duomenys, kurie pagal 
Bendrijos teisės aktus turi būti teikiami 
galutiniam vartotojui;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši nuostata nebūtina. Apibrėžtyje tik nurodoma, kad privalomoji informacija yra tokia 
informacija, kuri numatoma pagal teisės aktus (daugžodžiavimas). Taigi reikia išbraukti 
2 straipsnio 2 dalies c punktą.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2d dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) „viešojo maitinimo įstaigos“– visos 
įstaigos (įskaitant transporto priemones ar 
stacionariai įrengtus arba kilnojamus 
prekystalius), kaip antai restoranai, 
valgyklos, mokyklos ir ligoninės, kuriose 
vykdant veiklą maistas ruošiamas 
galutiniam vartotojui vartoti be tolesnio 
ruošimo;

d) „viešojo maitinimo įstaigos“– visos 
įstaigos (įskaitant prekybos automatus, 
transporto priemones ar stacionariai 
įrengtus arba kilnojamus prekystalius), 
kaip antai restoranai, valgyklos, mokyklos, 
ligoninės arba maitinimo paslaugas 
teikiančios bendrovės, kuriose vykdant 
veiklą maistas ruošiamas galutiniam 
vartotojui tiesiogiai vartoti;

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas ir būtinas papildymas. Maitinimo paslaugas teikiančios bendrovės taip pat yra 
viešosios maitinimo įstaigos.
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Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) „fasuotas maistas“– tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis buvo įdėtas prieš 
siūlant parduoti ir kuri dengia produktą 
visiškai arba tik iš dalies, bet visada taip, 
kad pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti 
jos neatidarius arba nepakeitus;

e) „fasuotas maistas“– tai kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro pakuotėje esantis 
maisto produktas, ir kuri dengia produktą 
visiškai arba tik iš dalies, bet visada taip, 
kad pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti 
jos neatidarius arba nepakeitus;

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinimas.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2ea dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) „nefasuotas maistas“ – tai maisto 
produktai, kurie nefasuoti siūlomi 
parduoti galutiniam vartotojui ir 
sufasuojami tik pardavimo galutiniam 
vartotojui momentu, bei maisto produktai 
ir švieži produktai, kurie yra sufasuojami 
pardavimo vietoje ir skirti parduoti 
nedelsiant;

Or. de

Pagrindimas

Parduotuvėse maisto produktai taip pat yra siūlomi pardavimui jau sufasuoti ir yra išdėstomi 
prie prekystalių bei fasuojami pardavėjų, siekiant sutrumpinti pirkėjams laukimo laiką. Kaip 
ir maisto produktų, sufasuotų pagal individualius pirkėjų norus, atveju, praktiškai nėra 
įmanoma pateikti tokią pačią informaciją, kurios reikalaujama sufasuotų produktų atveju, nes 
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parduodamų produktų įvairovė yra gausi, jie yra paruošiami rankiniu būdu, o parduodamų 
produktų asortimentas nuolat kinta.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2f dalis f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visi sudėtinės sudedamosios 
dalies elementai, naudojami gaminant 
maistą arba jį ruošiant ir liekantys
gatavame produkte, nors ir pakitusiu 
pavidalu; liekanos nelaikomos 
sudedamąja dalimi;

f) „sudedamoji dalis“ – visos medžiagos, 
įskaitant maisto priedus ir maisto 
fermentus, ir visos sudedamosios dalys, 
kurios sudaro sudėtine sudedamąją dalį, 
naudojamos gaminant maistą arba jį 
ruošiant ir esantys gatavame produkte, nors 
ir pakitusiu pavidalu;

Or. de

Pagrindimas

Sudedamosios dalies apibrėžties pakeitimas turėtų neigiamą poveikį Bendrijos teisės aktams 
(pvz., reglamentui Nr. 1829/2003), kuriuose pateikiama nuoroda į sudedamosios dalies 
apibrėžtį. „Liekanų“ sampratą reikia išbraukti iš šios apibrėžties, kad ji derėtų su Tarybos 
reglamentu (EB) Nr. 178/2002, pagal kurį nustatomi maistui skirtų teisės aktų bendrieji 
reikalavimai. Pagal šio reglamento 2 straipsnyje pateiktą apibrėžtį „likučiai ir teršalai“ nėra 
sudėtinės maisto dalys.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

j) „ženklinimas“– visi su maisto produktu 
susiję žodžiai, išsami informacija, prekės 
ženklai, registruotasis prekės pavadinimas, 
vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, 
nurodyti ant pakuotės, dokumente, 
pastaboje (įspėjime), etiketėje, žiede ar 
lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto 
produkto arba jį nurodančiuose;

j) „ženklinimas“– visi su maisto produktu 
susiję duomenys, prekės ženklai, 
registruotasis prekės pavadinimas, 
vaizduojamoji medžiaga arba simbolis, 
nurodyti ant pakuotės, dokumente, 
informaciniame lapelyje, etiketėje, žiede ar 
lankelyje, pridedamuose prie tokio maisto 
produkto arba jį nurodančiuose;
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Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi (vok. k. – apibrėžiama sąvoka pati negali 
būti apibrėžimo objektu).

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2k dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

k) „regėjimo laukas“– visas pakuotės 
paviršius, kuriame pateiktą informaciją 
galima perskaityti iš vieno taško, kad 
vartotojai galėtų greitai ir lengvai 
perskaityti ženklinimo informaciją
nevartydami pakuotės;

k) „regėjimo laukas“– visas pakuotės 
paviršius, kuriame pateiktą informaciją 
galima perskaityti iš vieno taško, kad 
vartotojai galėtų greitai ir lengvai 
susipažinti su ženklinimo informacija;

Or. de

Pagrindimas

Lingvistinis patikslinimas.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2ka dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ka) „įskaitomumas“– šriftas, 
atspausdinimas, reljefas, žymėjimas, 
išgraviravimas, antspaudavimas ir t. t., 
kuriais normaliai matančiam vartotojui 
sudaromos sąlygos be pagalbinių optinių 
priemonių susipažinti su tekstu, pvz., 
etiketėmis ir maisto produktų ženklinimu; 
įskaitomumas priklauso nuo šrifto dydžio, 
šrifto rūšies, šrifto storumo, atstumo tarp 
žodžių, raidžių ir eilučių, santykio tarp 
raidžių pločio ir aukščio, o taip pat 
kontrasto tarp šrifto ir fono.
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Or. de

Pagrindimas

Šis apibrėžimas yra būtinas, nes šrifto dydis pats savaime neužtikrina teksto įskaitomumo.

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2l dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

l) „teisinis pavadinimas“: maisto 
produkto pavadinimas, nurodytas jam 
skirtose Bendrijos nuostatose arba, jei 
tokių nuostatų nėra, teisės aktuose, 
reglamentuose ir administracinėse 
nuostatose, taikytinose valstybėje narėje, 
kurioje maisto produktas parduodamas 
galutiniam vartotojui arba viešojo 
maitinimo įstaigoms, numatytas 
pavadinimas;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugotas ankstesnis Ženklinimo direktyvos direktyvos 2000/13/EB terminas 
„įprastinis pavadinimas“.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2m dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

m) „įprastinis pavadinimas“ –
pavadinimas, kuris valstybės narės, kurioje 
maisto produktas parduodamas, 
vartotojams yra priimtinas kaip maisto 
produkto pavadinimas ir kurio nereikia 
išsamiau aiškinti;

m) „įprastinis pavadinimas“ –
pavadinimas, kuris valstybės narės, kurioje 
maisto produktas parduodamas, 
vartotojams yra suprantamas kaip maisto 
produkto pavadinimas ir kurio nereikia 
išsamiau aiškinti;

Or. de
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Pagrindimas

Turėtų būti išsaugotas ankstesnis Ženklinimo direktyvos direktyvos 2000/13/EB terminas 
„įprastinis pavadinimas“ (plg. 5a straipsnį) (ši pakeitimo dalis tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi). Čia turimas omenyje ne priimtinumas, o supratimas.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2o dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

o) „pagrindinė (-s) sudedamoji (-osios) 
dalis (-ys)“ –  svarbios ir (arba) išskirtinės 
maisto produkto sudedamosios dalys;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi nepritariame Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės 
ženklinimo, nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto
dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi 
nuolat raginome atlikti supaprastinimą, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos būtų 
kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški.  Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų 
dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. lygmuo nėra vienodai praktiškai svarbus 
visiems maisto produktams.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2p dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi nepritariame Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės 
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ženklinimo, nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto 
dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi 
nuolat raginome atlikti supaprastinimą, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos būtų 
kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški.  Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų 
dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. lygmuo nėra vienodai praktiškai svarbus 
visiems maisto produktams.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2q dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

q) „ išskirtinė(s) sudedamoji (-osios) dalis 
(-ys)“ –  bet kuri maisto produkto 
sudedamoji dalis, kuri vartotojui paprastai 
yra susijusi su maisto produkto 
pavadinimu ir kurios kiekį dažniausiai 
reikia nurodyti;

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi nepritariame Komisijos pastangoms papildyti galiojančias nuostatas dėl kilmės 
ženklinimo, nebūtinos pagrindinės, svarbios ir išskirtinės sudedamosios maisto produkto 
dalies apibrėžtys, kurios iki šiol nenaudotos su maistu susijusiuose teisės aktuose. Kadangi 
nuolat raginome atlikti supaprastinimą, nepritariame tam, kad be akivaizdžios naudos būtų 
kuriami vis nauji terminai ir sąvokos.

Šie kriterijai nepraktiški.  Jie kelia painiavą dėl nesuderinamumo su kiekybinio sudedamųjų 
dalių teiginio (angl. QUID) apibrėžtimis. 50 proc. lygmuo nėra vienodai praktiškai svarbus 
visiems maisto produktams.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2r dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

r) „esminiai reikalavimai“ – reikalavimai, 
pagal kuriuos vartotojo apsaugos ir 
informacijos apie maistą lygis nustatomas 

r) „esminiai reikalavimai“ – reikalavimai, 
pagal kuriuos vartotojo apsaugos ir 
informacijos apie maistą lygis nustatomas 
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atsižvelgiant į konkretų klausimą, nustatyti 
Bendrijos akte, kuriuo leidžiama kurti 44 
straipsnyje nurodytas nacionalines 
sistemas;

atsižvelgiant į konkretų klausimą ir kurie
nustatyti Bendrijos akte.

Or. de

Pagrindimas

44 straipsnis išbraukiamas.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2s dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„minimalus maisto produkto tinkamumo 
vartoti terminas“ – data, iki kurios tinkamai 
laikomas produktas išlaiko savo specifines 
savybes;

„minimalus maisto produkto tinkamumo 
vartoti terminas“ – data, iki kurios tinkamai 
arba ant pakuotės nurodytomis 
specialiomis sąlygomis laikomas produktas 
išlaiko savo specifines savybes;

Or. de

Pagrindimas

Kai kuriuos maisto produktus būtina saugoti specialiomis sąlygomis, pvz. šaldytuve, ką būtina 
nurodyti ant produkto pakuotės.

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2sa dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sa) „galutinis maisto produkto 
suvartojimo terminas (nuoroda „Tinka 
vartoti iki (data)“)“ – data, iki kurios 
maisto produktą reikėtų suvartoti. Vėliau 
maisto produkto vartotojams siūlyti 
negalima.

Or. de



PE430.616v01-00 38/123 PR\795512LT.doc

LT

Pagrindimas

3 priede Komisija aiškiai skiria minimalų maisto produkto tinkamumo vartoti terminą ir 
galutinį maisto produkto suvartojimo terminą. Todėl būtina pateikti ir galutinio maisto 
produkto suvartojimo termino apibrėžimą.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2sb dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

sb) „pagaminimo data“ – data, kai 
produktas buvo pagamintas ir, esant 
reikalui, sufasuotas ir užšaldytas.

Or. de

Pagrindimas

Šios apibrėžties reikalauja 25 straipsnio nuostatos.

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2t dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

t) „geroji praktika“– standartai, sistemos, 
iniciatyvos ar kiti veiksmai, kuriems 
pritaria kompetentingos institucijos ir 
kurie, kaip rodo patirtis ir moksliniai 
tyrimai, daugumai vartotojų yra 
veiksmingiausi ir laikomi sektinu 
pavyzdžiu. 

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Išbraukus 6 ir 7 skyrius ir siekiant nuoseklumo reikia išbraukti ir šią apibrėžtį.
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Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Teikiant informaciją apie maistą siekiama 
patikimai saugoti vartotojų sveikatą, jų 
labui užtikrinti skaidrumą bei galimybę 
palyginti produktus ir sudaryti sąlygas
pagrįstai rinktis ir saugiai vartoti maistą.

Or. de

Pagrindimas

Būtinas teksto papildymas, įtraukiant skaidrumo ir palyginamumo aspektus. Įtraukiant 
išbrauktus aspektus galima perpildyti maisto produktų ženklinimą, kas vartotojams sukeltų 
neaiškumo ir pakenktų direktyvos tikslui. 

Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Maisto produktų ženklinimas 
vidutiniam vartotojui turi būti lengvai 
atpažįstamas, suprantamas ir įskaitomas.

Or. de

Pagrindimas

Sunkiai atpažįstamas, nesuprantamas ir neįskaitomas ženklinimas yra beprasmiškas.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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(2) Informacijos apie maistą teisės aktais 
siekiama laisvo teisėtai pagaminto ir 
parduodamo maisto judėjimo Bendrijoje, 
prireikus atsižvelgiant į būtinybę saugoti 
teisėtus gamintojų interesus ir skatinti 
kokybiškų produktų gamybą.

(2) Informacijos apie maistą teisės aktais 
siekiama laisvo teisėtai pagaminto ir 
parduodamo maisto judėjimo Bendrijoje.

Or. de

Pagrindimas
Antra sakinio dalis – nuostata be norminio turinio. Dėl techninių teisinių priežasčių ją reikėtų 
iš šio reglamento išbraukti, o jei ji vis dėlto būtų palikta, ją reikėtų perrašyti į 
konstatuojamąją dalį. Neaišku, kada ir kaip galima atsižvelgti į gamintojų interesus arba 
skatinti „kokybiškų produktų“ kokybę.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai pagal informacijos apie maistą
teisės aktus reikia teikti privalomąją
informaciją apie maistą, visų pirma 
teikiama vienai iš toliau išvardytų 
kategorijų priskiriama informacija:

1. Kai pagal teisės aktus reikia teikti 
informaciją apie maistą, visų pirma 
teikiama vienai iš toliau išvardytų 
kategorijų priskiriama informacija:

Or. de

Pagrindimas

Išvengiama pasikartojimo.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1b dalies iii punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

iii) poveikiu sveikatai, įskaitant riziką ir 
pasekmes, susijusias su kenksmingu bei 
pavojingu maisto produkto vartojimu;

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Reglamento tikslas yra ne saugoti vartotojų sveikatą įvairiais perspėjimais, tačiau pateikiant 
informaciją apie maistines vertes sudaryti vartotojams sąlygas priimti pagrįstą sprendimą 
pirkti, kuriuo būtų užtikrinama subalansuota mityba ir geresnė sveikata ilgalaikiu laikotarpiu.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1c dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) informacija apie maistines savybes, kad 
vartotojai, įskaitant turinčius specialių 
mitybos reikalavimų, galėtų pagrįstai
rinktis.

c) informacija apie maistines savybes, kad 
vartotojai, įskaitant turinčius specialių 
mitybos reikalavimų, galėtų 
kompetentingai rinktis.

Or. de

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, atsižvelgiama į 
plačiai paplitusį daugumos vartotojų 
poreikį gauti tam tikros jiems labai 
vertingos informacijos, arba į visus 
visuotinai pripažintus privalumus, kuriais 
remdamasis vartotojas gali pagrįstai rinktis.

2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, atsižvelgiama į 
plačiai paplitusį didžiosios vartotojų dalies
poreikį gauti tam tikros jiems labai 
vertingos informacijos, arba į moksliniais 
tyrimais įrodytus privalumus, kuriais 
remdamasis vartotojas gali pagrįstai rinktis.

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinamas ir pabrėžiamas mokslinės patirties vartojimas leidžiant su informacija apie 
maisto produktus susijusius teisės aktus.
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Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Informacija apie maistą neturi iš esmės
klaidinti, visų pirma:

1. Informacija apie maistą neturi klaidinti, 
visų pirma:

Or. de

Pagrindimas

Kiekvienas suklaidinimas, nesvarbu ar jis yra esminis ar ne, yra suklaidinimas.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo 
pobūdžio, tapatybės, savybių, sudėties, 
kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės 
šalies ar provenencijos vietos, 
pagaminimo būdo;

a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo 
pobūdžio, tapatybės, savybių, sudėties, 
kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės 
vietos, pagaminimo būdo;

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios Direktyvos 2000/13/EB 2 straipsnio 1a dalies i punkte pateikiama aiški ir 
praktiška kilmės vietos ženklinimo taisyklė. Įmonėms žinoma ši nuostata ir jos taikymas, dėl 
kurio nekyla jokių sunkumų. Maisto kodekse (CODEX) taip pat nebeliko kilmės šalies ir 
kilmės vietos atskirties. Ši nuostata turi būti išsaugota ES teisėje vadovaujantis Direktyva 
2000/13/EB. 

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1aa dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas
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aa) naudojant iliustracijas, kurios suteikia 
vartotojams klaidingos informacijos apie 
maisto produkto kilmę.

Or. de

Pagrindimas

Paveikslėliai ir grafiniai vaizdai negali būti naudojami taip, kad vartotojai būtų klaidinami 
apie tikrąją maisto produkto kilmę.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1ab dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Vis dažniau rinkoje parduodama maisto produktų imitacijų, pvz., iš augalinių riebalų 
pagamintų „sūrių“. Taip pat pastebėta, kad paprastai tam tikro produkto gamybai 
naudojamos sudedamosios medžiagos iš dalies pakeičiamos pigesniais pakaitalais (pvz., 
pieną leduose pakeičiant augaliniais riebalais). Vartotojas to atpažinti negali. Tagi siekiant 
skaidrumo, turėtų būti numatytas atitinkamas ženklinimas.
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Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1c dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) darant užuominą apie ypatingas maisto 
produkto savybes, nors jos iš esmės 
būdingos visiems panašiems maisto 
produktai.

c) darant užuominą apie ypatingas maisto 
produkto savybes, nors jos iš esmės 
būdingos visiems panašiems maisto 
produktams ir (arba) ypač pabrėžiant tam 
tikrų sudedamųjų ir (arba) maistingųjų 
medžiagų nebuvimą, kurių atitinkamame 
produkte iš esmės nebūna;

Or. de

Pagrindimas

Ypatinga klaidinimo forma yra savaime suprantamų savybių pabrėžimas, lyg jos būtų kažkuo 
ypatingos, pvz. vaisinių kramtomų saldainių atveju, kurie neturi riebalų, pateikiant užrašą 
„be riebalų“.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1ca dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) aiškiai teigiant, kad yra žymiai 
sumažintas cukraus ir (arba) riebalų 
kiekis, jeigu tuo pat metu nėra atitinkamai 
sumažinama energetinė vertė 
(kilodžauliais arba kilokalorijomis);

Or. de

Pagrindimas

Vidutinis vartotojas remiasi nuomone, kad ant priekinės pakuotės pusės nurodomas mažesnis 
cukraus arba riebalų kiekis reiškia atitinkamai mažesnę energetinę vertę. Tačiau dažnai taip 
nėra, nes cukrus ir (arba) riebalai buvo pakeisti kitomis sudėtinėmis medžiagomis. Taigi tokių 
produktų atveju informacija yra klaidinanti. 
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1cb dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) nurodant pavadinimą „dietinis 
produktas“, jeigu maisto produktas 
neatitinka Bendrijos nuostatų dėl maisto 
produktų, skirtų specialiam maitinimuisi.

Or. de

Pagrindimas

Nemažai maisto produktų, turinčių užrašą „dietinis produktas“ sudaro įspūdį, kad juose yra 
labai sumažintas cukraus ir riebalų, o tuo pačiu ir energijos kiekis, tačiau tai dažnai nėra 
tiesa. Todėl žymėjimą „dietinis produktas“ galima taikyti tik tokiems maisto produktams, 
kurie yra skirti specialiam mitybos režimui.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Įtrauktas į 3 straipsnio 1a dalį.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 4 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. 3 dalyje nurodytas draudimas taip pat 
taikomas:

4. 1 ir 3 dalys taip pat taikomos:
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Or. de

Pagrindimas

Be abejo, 1 dalies turinys turėtų būti taikomas ir maisto produktų reklamai bei pateikimui. Be 
to, variante vokiečių kalba įsivėlė vertimo klaida.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Tikrinimas yra aprašytos maisto verslo operatorių atliekamos kontrolės dalis ir todėl jos 
nereikia papildomai minėti.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de
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Pagrindimas

Veiksmai, už kuriuos baudžiama, šiame reglamente nėra nagrinėjami.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, gauna informacijos apie 
tai, kad maisto produktas neatitinka šio 
reglamento nuostatų, jie nedelsiant 
pašalina šį produktą iš prekybos.

Or. de

Pagrindimas

Norint aiškiau atskirti atsakomybės sritis, būtina aiškiau suformuluoti šią nuostatą. Tikslas 
yra tai, kad prekybos bendrovės nebūtų baudžiamos dėl tokių aplinkybių, kurios nepriklauso 
jų kompetencijos ir (arba) įtakos sričiai. EB Teisingumo Teismas savo sprendime įmonės 
„Lidl-Italia“ byloje parodė, kad prekiautojai maisto produktais, vadovaudamiesi 
galiojančiais teisės aktais, neturi pakankamai teisinio apibrėžtumo.

Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Specialios nuorodos dėl maisto produkto saugojimo ir suvartojimo (9 straipsnio 1g dalis) taip 
pat turi būti nurodytos išorinėje produkto pakuotės pusėje. 

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Privalomų duomenų sąrašas Privalomų duomenų sąrašas

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas. Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1a dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) maisto produkto pavadinimą; a) pavadinimą, kurį naudojant produktas 
parduodamas;

Or. de

Pagrindimas

Žr. 2 straipsnio 2m dalies pakeitimą.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1c dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) visas II priede išvardytas sudedamąsias 
dalis, galinčias sukelti alergiją ar 
netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines 
medžiagas;

c) II priede išvardytas sudedamąsias dalis, 
galinčias sukelti alergiją ar netoleravimą, ir 
bet kokias jų išvestines medžiagas;

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1d dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų 
kategorijų kiekius;

d) tam tikrų sudedamųjų dalių ar jų 
kategorijų kiekius, vadovaujantis VI 
priedu;

Or. de
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Pagrindimas

Pateikiama tinkama nuoroda, kuria reikia remtis.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1fa dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) šaldytų maisto produktų atveju, 
pagaminimo data;

Or. de

Pagrindimas

Ši informacija naudinga, nes vartotojui suteikiama galimybė atpažinti per ilgai laikytus 
šaldytus produktus (plačiai nuskambėjęs atvejis su pasenusia mėsa).

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1g dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) visas ypatingas laikymo arba vartojimo 
sąlygas;

g) visas ypatingas laikymo ir (arba) 
vartojimo sąlygas;

Or. de

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1ga dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) vartojimo instrukciją, jei be jos būtų 
neįmanoma tinkamai vartoti šį maisto 
produktą;

Or. de
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Pagrindimas

Remiantis aiškumo ir logiškumo priežastimis, perkeliamas 9 straipsnio 1 dalies j punktas.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1h dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Kai produktai importuojami iš trečiųjų šalių, svarbu nurodyti importuotoją.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1i dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

i) kilmės šalį arba 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: tokiais atvejais duomenys 
nurodomi remiantis 35 straipsnio 3 ir 4 
dalyse ir pagal 35 straipsnio 5 dalį 
nustatytas taisykles;

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos neturi.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies j punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Perkėlimas. Remiantis aiškumo ir logiškumo priežastimis, šis punktas turi sekti iš karto po 9 
straipsnio 1 dalies g punkto.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais.

Or. de

Pagrindimas

Privalomos informacijos sąrašas – šio reglamento esmė. Taigi, šios informacijos išraiškos 
formos neturėtų būti keičiamos pagal komitologijos procedūrą, nes ši procedūra skirta 
neesminėms nuostatoms keisti. 
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Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija gali keisti 1 dalyje nustatytą 
privalomų duomenų sąrašą. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

1 dalyje pateikiamame sąraše minimos labai svarbios nuostatos, todėl jam neturėtų būti 
taikoma reguliavimo procedūra. 

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nuo reikalavimo teikti privalomus 
duomenis leidžiančios nukrypti nuostatos

Išbraukta.

Išimtiniais atvejais tam tikrų tipų ar 
kategorijų maisto produktams Komisija 
gali numatyti nuo 9 straipsnio 1 dalies b ir 
f punktuose nustatytų reikalavimų 
leidžiančias nukrypti nuostatas, jei dėl 
tokių nuostatų galutiniams vartotojams ir 
viešojo maitinimo įstaigoms nebus 
teikiama netinkama informacija. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de
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Pagrindimas

Jeigu specialiuose tam tikriems maisto produktams skirtuose teisės aktuose arba šiame 
reglamente nėra nurodyta kitaip, informacijos reikalavimai taikomi visiems maisto 
produktams, o Komisija negali tvirtinti jokių išimčių. 

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Privalomoji informacija apie fasuotus 
maisto produktus nurodoma ant pakuotės 
arba prie jos pritvirtintoje etiketėje.

2. Privalomoji informacija apie fasuotus 
maisto produktus nurodoma ant pakuotės.

Or. de

Pagrindimas

Taikant išbrauktą formuluotę, būtų galima naudoti kartu su pakuote pateikiamus 
informacinius lapelius. To reikia vengti.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra reglamento esmė. Priemonės, skirtos neesminėms šio 
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reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, neturėtų pakeisti nuorodų pateikimo tvarką 
reglamentuojančių nuostatų.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos.

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 17 straipsnio 3 dalies 1a punkto
nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Derinimas.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Europos Komisija, konsultuodamasi su 
atitinkamų suinteresuotų šalių atstovais, 
parengia privalomas taisykles dėl 
informacijos, teikiamos vartotojui apie 
maisto produktus, įskaitomumo. Šios 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
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neesmines šio reglamento nuostatas jį 
papildant, tvirtinamos pagal 49 straipsnio 
3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą 
su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti įskaitomumą, nepakanka nustatyti fiksuotą 3 mm šrifto dydį visiems 
privalomiesiems ženklinimo elementams. Be to, minimalus 3 mm dydžio šriftas nėra patogus, 
nes ypač pakuotėje nurodont informaciją keliomis kalbomis nėra pakankamai vietos, kad 
visus privalomuosius ženklinimo elementus būtų galima nurodyti šiuo šriftu. Padidinus 
privalomųjų ženklinimo elementų šrifto dydį iki 3 mm, reikės padidinti pakuotes, o tai 
prieštarauja pakuočių atliekų mažinimo tikslui ir sąlygotų porcijų didinimą.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1a) Specialios mitybinės paskirties maisto 
produktams pagal Direktyvą 89/398/EEB, 
kuriems papildomai prie 9 straipsnio 
1 dalyje minimų reikalavimų taikomi 
privalomojo ženklinimo reikalavimai, 
numatyti Bendrijos teisės aktuose, turėtų 
būti taikomas tokio dydžio šriftas, kuris 
atitiktų įskaitomumo ir papildomos 
informacijos apie ypatingą tokių maisto 
produktų paskirtį reikalavimus.

Or. de

Pagrindimas

Atsižvelgiama į praktines priežastis ir įvairias teisines nuostatas susijusias su tokio pobūdžio 
maisto produktų ženklinimu.
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Šia dalimi Komisijai būtų suteikti per platūs įgaliojimai, nes čia minimos nuostatos jokiu 
būdu nėra neesminės.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ant pakuočių arba taros, kurių didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 10 cm2, esantys 
užrašai taip pat turi būti įskaitomi, nes priešingu atveju jie neturi prasmės. Šiuo atveju yra 
svarbu tik tai, kokia informacija turi būti privalomai pateikiama ant mažų pakuočių. Šis 
klausimas yra nagrinėjamas kitame straipsnyje.
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Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Alkoholio kiekis alkoholiniuose gėrimuose yra labai svarbi informacija, kurią būtina 
pirkėjams pateikti dar prieš pristatant produktą, jei gėrimai perkami internetu arba užsakomi 
paštu. Tačiau vartojimo instrukcijos yra reikalingos tik maisto produktą vartojant, taigi gali 
būti pateiktos pristatymo momentu.
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Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant 9 straipsnio 2 dalies, 
privaloma informacija apie maistą teikiama 
vartojant kalbą ir formuluotes, kurias 
suprastų valstybės narės, kurios rinkoje šis 
maisto produktas parduodamas, vidutinis 
vartotojas.

Or. de

Pagrindimas

Turima omeny ir valstybinę kalbą ir formuluotę.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Ši dalis nebereikalinga atlikus 1 dalies pakeitimą.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maisto produktai neapmuitinamoje 
teritorijoje gali būti parduodami tik tada, 
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jei informacija apie juos pateikiama anglų 
kalba.

Or. de

Pagrindimas

Neapmuitinamoje teritorijoje esančios parduotuvės daugiausia skirtos įvairių šalių 
keliautojams, o ne šalies rinkos vartotojams. Taigi reikėtų suteikti galimybę informaciją apie 
šiuos maisto produktus pateikti tik anglų kalba, kuri yra tarptautinio bendravimo kalba.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė neteikti tam tikrų privalomų
duomenų

Išimtys, kurių atveju galima neteikti tam 
tikrų privalomų duomenų

Or. de

Pagrindimas

Redakcinio pobūdžio pakeitimas.

Pakeitimas 105

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Nepritariama privalomajam maistingumo ženklinimui. Tiesaus stiklo buteliai, kuriuos 
numatoma naudoti pakartotinai, paprastai parduodami kaip atskira porcija (pvz., 200 ml 
arba 250 ml). Ant šių butelių labai mažai vietos ženklinimo informacijai. Taigi turėtų būti 
išsaugota dabar taikoma nuostata dėl informacijos kiekio, t. y. pavadinimo, kuriuo 
parduodamas produktas, grynojo kiekio, alergenų ir minimalaus tinkamumo vartoti termino 
(žr. Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) 13 straipsnio 4 dalį).

Pakeitimas 106

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Informacija apie maisto produkto energetinę vertę yra esminė ir gali būti lemiama priimant 
pagrįstą sprendimą pirkti. 

Pakeitimas 107

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Į Komisijos pasiūlymą įrašytos leidžiančios nukrypti nuostatos dėl pakuotės dydžio yra 
neįvykdomos.

Pakeitimas 108

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iš anksto nesufasuotų, taip pat viešojo 
maitinimo įstaigų prekių, minimų 2 
straipsnio 2 dalies d punkte, atveju 
nereikalaujama teikti 9 ir 29 straipsniuose 
minimos informacijos.

Or. de

Pagrindimas

Maisto produktų mažmeninės prekybos ir tradicinių maisto gamybos sektorių įmonėse, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigas ar žemės ūkio įmones, kurios žemės ūkio produktus 
parduoda tiesiogiai, produktai gaminami siekiant juos tiesiogiai parduoti vartotojams. Šiuo 
atveju netaikoma jokia standartizuota procedūra, sudėtinės dalys ir medžiagos keičiasi 
kasdien. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad prekyba maisto produktais padeda užtikrinti 
regioninių tradicinių produktų išsaugojimą, kūrybingumą, naujoves ir tuo pačiu pasiūlos 
įvairovę. Atsižvelgiant į tai, svarbu minėtiesiems gamintojams netaikyti maistinės vertės 
nurodymo reikalavimo.

Pakeitimas 109

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nurodomas teisinis maisto produkto 
pavadinimas. Jei tokio pavadinimo nėra, 
nurodomas įprastinis maisto produkto 
pavadinimas arba, jei tokio pavadinimo 
nėra arba jis nevartojamas, aprašomasis 
maisto produkto pavadinimas.

1. Nurodomas teisės aktuose nustatytas
maisto produkto pavadinimas. Jei tokio 
pavadinimo nėra, nurodomas įprastinis 
maisto produkto pavadinimas arba, jei 
tokio pavadinimo nėra arba jis 
nevartojamas, aprašomasis maisto 
produkto pavadinimas.
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Or. de

Pagrindimas

Siūlomas kalbinis pakeitimas siekiant užtikrinti suderinamumą su galiojančiais Direktyvoje 
2000/13/EB (Ženklinimo direktyvoje) nustatytais terminais.

Pakeitimas 110

Pasiūlymas dėl reglamento
19 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Šis priešdėlis padėtų užtikrinti skaidrumą ir vartotojo pasirinkimo laisvę.

Pakeitimas 111

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė neteikti sudedamųjų dalių sąrašo Bendrai taikomos išimtys neteikti 
sudedamųjų dalių sąrašo

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas siekiant aiškumo.
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Pakeitimas 112

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 1493/1999, vyno produktų, kaip 
nustatyta Reglamentuose (EB) 
Nr. 479/2008 ir Nr. 1601/1991, vaisinio 
alaus, alaus ir spiritinių gėrimų, apibrėžtų 
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
spiritinių ir kitų alkoholinių gėrimų
geografinių nuorodų apsaugos 2 straipsnio 
1 dalyje. [Praėjus penkeriems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia 19 straipsnio taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytos sudedamųjų dalių 
ženklinimo taisyklės. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu;

Or. de

Pagrindimas

Alkoholiniams gėrimams neturėtų būti taikomas šis reglamentas, tačiau jiems reikia 
specialaus reglamentavimo. Šiuo atveju pirmiausia reikia išspręsti pagrindinius klausimus, 
nes, pavyzdžiui, 100 ml dydžio imties taikymas nurodant spiritinių gėrimų energetinę vertę 
yra labai abejotinas, o daugelio maisto produktuose esančių maistingųjų medžiagų nėra 
alkoholiniuose gėrimuose. 
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Pakeitimas 113

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio pavadinimas ir įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Galimybė nenurodyti tam tikrų elementų 
maisto produkto sudedamųjų dalių sąraše

Maisto produktų sudedamosiomis dalimis 
nereikia laikyti:

Sudedamųjų dalių sąraše nereikalaujama 
nurodyti šių maisto produkto elementų:

Or. de

Pagrindimas

Pavadinimas pakeičiamas vardan aiškumo. 21 straipsnyje be jokios suprantamos priežasties 
siūloma keisti sistemą – nors nurodytos medžiagos ir produktai iki šiol remiantis teisine 
prielaida buvo skiriamos nuo sąvokos „sudedamosios dalys“, atrodo, kad ateityje joms nebus 
taikomas tik reikalavimas jas įtraukti į sudedamųjų dalių sąrašą. Turi būti išsaugotas 
dabartinis požiūris. Atitinkamas pakeitimas turėtų esminį poveikį daugeliui EB teisės 
nuostatų, kuriose minima sąvoka „maisto produkto sudedamoji dalis“ (pvz., Reglamentui 
(EB) Nr. 1829/2003 arba būsimajam reglamentui dėl fermentų [žr. 2 straipsnio 4 dalyje 
įrašytas išimtis]).

Pakeitimas 114

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) medžiagų, naudojamų tik tokiais 
kiekiais, kurių reikia, kad jos atliktų 
tirpiklių arba maisto priedų ar kvapiųjų 
medžiagų terpės funkcijas;

c) medžiagų, naudojamų tik tokiais 
kiekiais, kurių reikia, kad jos atliktų 
tirpiklių arba maistinių medžiagų, maisto 
priedų, fermentų ar kvapiųjų medžiagų 
terpės funkcijas;

Or. de

Pagrindimas

Papildomas medžiagų sąrašas.
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Pakeitimas 115

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) tai yra iš anksto nesufasuotas maistas.
Šiuo atveju pardavimo vietoje turi būti 
aiškiai matomai nurodyta, kad:
– informaciją apie alergenus pirkėjai gali 
gauti per pokalbį parduodant ir (arba)
pateikiamoje informacinėje medžiagoje;
– negalima atmesti kryžminio užkrėtimo 
galimybės.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 116

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 1 dalies a punktas 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) sudedamoji dalis arba jų kategorija 
nurodyta maisto produkto pavadinime arba 
paprastai vartotojui asocijuojasi su šiuo 
maisto produktu; arba

a) sudedamoji dalis arba jų kategorija 
nurodyta maisto produkto įprastiniame 
pavadinime arba paprastai vartotojui 
asocijuojasi su šiuo maisto produktu; arba

Or. de

Pagrindimas

Turėtų būti išsaugotas ankstesnis Ženklinimo direktyvos 2000/13/EB terminas.
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Pakeitimas 117

Pasiūlymas dėl reglamento
23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali iš dalies keisti 1 dalį, 
papildydama jį kitais atvejais. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Pagal šią dalį Komisijai būtų suteikiami per platūs įgaliojimai, nes čia minimos nuostatos 
jokiu būdu nėra neesminės.

Pakeitimas 118

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Maisto produkto grynasis kiekis 
nurodomas litrais, centilitrais, mililitrais, 
kilogramais arba gramais, kaip tinkama:

1. Maisto produkto grynasis kiekis 
nurodomas litrais, centilitrais, mililitrais, 
kilogramais arba gramais, kaip tinkama:

a) skysti produktai – skysčių matavimo 
vienetais;

a) skysti produktai – skysčių matavimo 
vienetais, kaip numatyta 1985 m. birželio 
27 d. Tarybos direktyvoje 85/339/EEB dėl 
žmonėms vartoti skirtų skysčių taros;

b) kiti produktai – masės (svorio) vienetais. b) kiti produktai – masės (svorio) vienetais.

Or. de

Pagrindimas

Siūlomas kalbinis pakeitimas siekiant užtikrinti suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 
2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais.

1 dalis turėtų būti konkretesnė, nes praktikoje kai kurių maisto produktų (pvz., kečupo, 
padažų, majonezo, valgomųjų ledų ar prieskonių) atveju nėra teisinio tikrumo dėl kietų ir 
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skystų produktų atskyrimo.

Pakeitimas 119

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Minimalus tinkamumo vartoti terminas ir 
„Tinka vartoti iki...“ (data)

Minimalus tinkamumo vartoti terminas ir
„Pagaminta...“ (data)

Or. de

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas 25 straipsnio 2 dalyje įrašius pagaminimo datą.

Pakeitimas 120

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal IX 
priedą.

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

B. SUVARTOJIMO DATA:
a) prieš terminą įrašomi žodžiai „Tinka 
vartoti iki...“.
b) Šalia a punkte nurodytų žodžių 
rašoma:
– data arba
– nuoroda į tai, kurioje ženklinimo 
etiketės vietoje ji yra.
Po šios informacijos aprašomos laikymo 
sąlygos, kurių būtina laikytis.
c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.
d) detalės susijusios su šios pastraipos A 
punkto c papunktyje minimos 
informacijos apie minimalų tinkamumo 
vartoti terminą teikimą nustatomos 
remiantis 49 straipsnio 2 dalyje minima 
reguliavimo procedūra.
C. PAGAMINIMO DATA:
a) prieš datą įrašomi žodžiai „Pagaminta 
...“ (data).
b) šalia a punkte nurodytų žodžių rašoma:
– data arba
– nuoroda į tai, kurioje ženklinimo 
etiketės vietoje ji yra.
c) data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

Or. de
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Pagrindimas

Siekiant aiškumo, IX priedas įtraukiamas į tekstą ir papildomas pagaminimo datos sąvoka, 
analogiška 2 straipsnio 2 dalies ab punktui (naujam). Išbraukiama nuostata dėl leidimo 
nenurodyti atskirų valgomųjų ledų porcijų minimalaus tinkamumo vartoti termino.
Atskiras porcijas galima atskirti nuo pakuotės ar prekių partijos, su kuria jos buvo parduotos. 
Svarbu ir būtina, kad ant kiekvienos atskiros porcijos būtų pažymėtas minimalus tinkamumo 
vartoti terminas.

Pakeitimas 121

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Šaldymo ir laikymo sąlygos gali turėti įtakos maisto produkto tinkamumo vatoti terminui ir 
dėl šios priežasties jas reikėtų nurodyti. 

Pakeitimas 122

Pasiūlymas dėl reglamento
3 skirsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mitybinis teiginys Maistingumo ženklinimas

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.
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Pakeitimas 123

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Ženklinant maistingumą (toliau –
privalomas maistingumo ženklinimas) 
nurodoma ši informacija:

Or. de

Pagrindimas

Kalbinis patikslinimas.

Pakeitimas 124

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) energinė vertė; a) energetinė vertė;

Or. de

Pagrindimas

Atrodo, kad siūlomas terminas „energetinė vertė“ labiausiai suprantamas vidutiniam 
vartotojui.

Pakeitimas 125

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) baltymų, riebalų, ypač sočiųjų riebalų 
rūgščių, angliavandenių, ypač cukraus ir 
natrio kiekiai.

Or. de
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Pagrindimas

Pasaulio sveikatos organizacija nustatė, kad baltymai, angliavandeniai, cukrus, riebalai, 
sočiosios riebalų rūgštys ir natris (druska) – visų žmonių sveikatai svarbiausios maistinės 
medžiagos. Kadangi druska (natrio chloridas) nėra vienintelis natrio šaltinis, tačiau ir 
prieduose, pvz., natrio glutamate ir natrio karbonate gali būti didelis natrio kiekis, 
maistingumą ženklinti reikėtų tai, kaip siūloma.

Pakeitimas 126

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999, 
vyno produktams, kaip nustatyta 
Reglamentuose (EB) Nr. 479/2008 ir 
Nr. 1601/1991, vaisiniam alui, alui ir 
spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta 
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008
dėl spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
spiritinių ir kitų alkoholinių gėrimų
geografinių nuorodų apsaugos 2 straipsnio 
1 dalyje. [Praėjus penkeriems metams po 
šio reglamento įsigaliojimo] Komisija 
parengia šios dalies taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytas šių produktų privalomojo 
maistingumo ženklinimo taisyklės Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas jį papildant, patvirtinamos 
laikantis reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, nurodytos 49 straipsnio 3 dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Alkoholiniams gėrimams neturėtų būti taikomas šis reglamentas, tačiau jiems reikia 
specialaus reglamentavimo. Šiuo atveju pirmiausia reikia išspręsti pagrindinius klausimus, 
nes, pavyzdžiui, 100 ml dydžio imties nurodant spiritinių gėrimų energetinę vertę taikymas 
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yra labai abejotinas, o daugelio maisto produktuose esančių maistingųjų medžiagų nėra 
alkoholiniuose gėrimuose. 

Pakeitimas 127

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ženklinant maistingumą galima nurodyti 
papildomus vienos arba kelių iš šių 
medžiagų arba medžiagų grupių 
duomenis:

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

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų įrašyti cholesterolį. Baltymai jau buvo įtraukti į 29 straipsnio 1 dalies b punktą. 
Taisyklingas angliškos sąvokos „sugars“ vertimas yra „cukrūs“ (žr. Direktyvą 2001/111/EB 
dėl tam tikrų cukraus rūšių).
Maistinių medžiagų, kurios gali būti papildomai savanoriškai nurodomos maistingumo 
ženklinime, sąrašas turi neprieštarauti kitiems EB teisės aktams (įskaitant Reglamentą 
Nr. 1925/2006 dėl papildų). Derėtų atitinkamai papildyti 2 dalį. 
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Pakeitimas 128

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas variantui lietuvių kalba įtakos neturi.

Pakeitimas 129

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Komisija gali iš dalies keisti 1 ir 2 
dalyse pateiktus sąrašus. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Minimuose sąrašuose įrašytos esminės nuostatos.
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Pakeitimas 130

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali nustatyti ir įtraukti į XII 
priedą XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. Komisija nustato ir įtraukia į XII priedą 
XI priedo A dalies 1 punkte minėtų 
vitaminų ir mineralinių medžiagų 
perskaičiavimo koeficientus, siekiant 
tiksliau nustatyti jų kiekį maisto 
produktuose. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekis būtų apskaičiuojamas pagal 
vienodus perskaičiavimo koeficientus.

Pakeitimas 131

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienu konkrečiu atveju nurodoma 
vidutinė vertė, pagrįsta:

4. Kiekvienu konkrečiu atveju nurodoma 
vidutinė vertė minimalaus tinkamumo 
vartoti termino pabaigoje atsižvelgiant į 
leistinus nuokrypius ir pagrįsta:

a) gamintojo atlikta maisto produkto 
analize; arba

a) gamintojo atlikta maisto produkto 
analize; arba

b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar 
faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių 
vidutinėmis vertėmis; arba

b) skaičiavimu, remiantis žinomomis ar 
faktinėmis panaudotų sudedamųjų dalių 
vidutinėmis vertėmis; arba

c) skaičiavimu, paremtu visuotinai 
nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

c) skaičiavimu, paremtu visuotinai 
nustatytais ir patvirtintais duomenimis.

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siekiant teisinio tikrumo reikėtų patikslinti teisės akto tekstą, kad vidutinė vertė turi būti 
siejama su minimaliu tinkamumo vartoti terminu. Natūralūs arba pridėti vitaminai ir 
mineralinės medžiagos savaime skyla ir jų kiekis svyruoja. Taigi, pavyzdžiui, tam tikrame 
produkte vitamino C per tinkamumo vartoti laikotarpį gali natūraliai itin sumažėti 
(atsižvelgiant į laikymo sąlygas, saulės šviesą ir kt.). Be to, maisto produktuose esančių 
maistinių medžiagų kiekis gali natūraliai svyruoti atsižvelgiant į derlių arba rūšį. Taigi 
reikėtų nedelsiant patvirtinti ES maistinių medžiagų kiekio ženklinimo apvalinimo taisykles ir 
nuokrypius.

Pakeitimas 132

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų arba 
jų sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII 
priedo A dalyje išvardytais matavimo 
vienetais.

29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų arba 
jų sudedamųjų dalių kiekis nurodomi XIII 
priede išvardytais matavimo vienetais.

Or. de

Pagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pagal 203 pakeitimą atliktu XIII priedo A–C dalių sujungimu.
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Pakeitimas 133

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Papildomai gali būti nurodoma porcijai 
tenkanti energetinė vertė ir maistinių 
medžiagų kiekis. 
Jei maisto produktas fasuotas kaip atskira 
porcija, reikėtų taip pat nurodyti 1 dalyje 
nustatytą porcijai tenkančią energetinę 
vertę ir maistinių medžiagų kiekį.
Jei informacija pateikiama porcijai, turi 
būti nurodomas pakuotėje esančių porcijų 
skaičius, porcijų dydis turi būti realus bei 
tai turi būti suprantamai parodyta ir 
(arba) išaiškinta vidutiniam vartotojui. 
Komisija kartu su kitais maisto verslo 
operatoriais ir atsakingomis valstybių 
narių institucijomis kuria gaires dėl 
informacijos apie realius porcijų dydžius 
pateikimo. Šios bendro pobūdžio 
priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
tvirtinamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Nurodant energetinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį 100 g arba 100 ml vartotojams 
suteikiama galimybė tiesiogiai palyginti produktus. Todėl šią informaciją reikėtų privalomai 
nurodyti ir ant porcijų pakuotės. Papildoma informacija apie porcijai tenkančią energetinę 
vertę ir maistinių medžiagų kiekį ypač galima supakuotų porcijų atveju. Siekiant padėti 
vartotojams lengviau orientuotis, turėtų būti privaloma ant fasuotų atskirų porcijų nurodyti 
porcijomis paremtas vertes. Jei pakuotėje yra daugiau porcijų, reikėtų nurodyti pakuotėje 
esančių porcijų skaičių, kad galima būtų apskaičiuoti vienos porcijos energetinę vertę.

 Apibrėžiant porcijos dydį vartotojams užtikrinama nuo realybės nenutolusi informacija. 
Nurodant, kad pvz. porcija susideda iš 8 vienetų pyragėlių arba pusės puodelio riešutų, 
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vartotojai gali lengviau susidaryti įspūdį apie porcijos kiekį, nei šią informaciją pateikiant 
gramais. Porcijos dydis turėtų būti orientuotas į realų vidutiniškai suvartojamą kiekį ir 
neklaidinti vartotojų. (Pvz. dažnai nurodoma 25 g dydžio porcija pasirodė esanti netinkamas 
imties dydis.)

Pakeitimas 134

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Papildomai savanoriškai ženklinti 
mitybinę vertę reikia lentelėje XI priedo B 
dalyje nurodytų orientacinių suvartojamų 
kiekių procentais, kaip tinkama – 100 g, 
100 ml arba pagal 31 straipsnio 2 dalį1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos etiketėje 
ženklinamos bent XI priedo A dalyje 
nurodytų orientacinių suvartojamų kiekių 
procentais.

Or. de

Pagrindimas

Verta nustatyti papildomo savanoriško ženklinimo taisykles, kad šie atvejai būtų 
standartizuoti ir nebūtų klaidinami vartotojai, nes priešingai galėtų taip nutikti. 

Pakeitimas 135

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei duomenys teikiami pagal 31 straipsnio 
3 dalį, šalia atitinkamos lentelės turi būti 
įrašytas šis sakinys: „Vidutinio amžiaus 
moters vidutinė paros norma. Jūsų 
asmeninė paros norma gali skirtis.“

Or. de
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Pagrindimas

XI priede pateiktos orientacinės suvartojamo kiekio vertės atitinka vidutiniškai fiziškai 
aktyvios vidutinio amžiaus moters paros normą. Tai turėtų būti nurodyta, kad kitos gyventojų 
grupės maitintųsi taisyklingai.

Pakeitimas 136

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. dePagrindimas

Šis pakeitimas susijęs su pagal 203 pakeitimą atliktu XIII priedo A–C dalių sujungimu.

Pakeitimas 137

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis
Išraiška vienai porcijai

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius.
2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija.
3. Komisija nustato, kaip nurodoma tik 
informacija porcijai apie maisto 
produktus, kurių pakuotėse yra kelios šio 
maisto produkto porcijos ir kurie 

Išbraukta.
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nefasuoti atskiromis porcijomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šis straipsnis nereikalingas, nes atitinkamos nuostatos įrašytos į 31 straipsnio 2 dalį. 

Pakeitimas 138

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Be 31 straipsnio 2 ir 3 dalyje nurodytų 
išraiškos būdų mitybinį teiginį galima dar 
kartą, t. y. pakartojant, išdėstyti kitaip ir 
atitinkamai pateikti kitoje pakuotės 
vietoje, pavyzdžiui pavaizduoti grafinėmis 
priemonėmis arba simboliais, jei tai 
atitinka šiuos reikalavimus:

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

a) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų arba nenukreipia 
dėmesio nuo privalomojo mitybinio 
teiginio; bei

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

b) papildomas savanoriškas ženklinimas 
grindžiamas XI priedo B dalyje 
nurodytomis orientacinėmis vertėmis; bei

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

c) reikia moksliškai įrodyti, kaip tokius 
pateikimo būdus supranta vidutinis 
vartotojas.

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

Or. de
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Pakeitimas 139

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Visa pagal 31 straipsnio 1 ir 2 dalis 
nurodoma informacija apie maistingumo 
ženklinimą pateikiama vienoje lentelėje 
tame pačiame regėjimo lauke. Privalomi 
duomenys pateikiami šia tvarka: energija, 
baltymai, riebalai, ypač nurodant sočiųjų 
riebalų rūgščių kiekį, angliavandeniai, 
ypač nurodant cukraus ir natrio kiekį.
Papildomi neprivalomi duomenys 
pateikiami XIII priede nustatyta tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Sąsaja su kitais pakeitimais (žr. 29 straipsnio 1 dalies b punktą); lentelėje lengviau apžvelgti 
duomenis.

Pakeitimas 140

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de
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Pagrindimas

Energetinė vertė yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie kuriuos turi būti informuojama ant 
maisto produktų. Todėl ją būtina pakartotinai ir aiškiai nurodyti išorinėje pakuotės pusėje, 
vienodoje visiems produktams vietoje, kad vartotojas ją galėtų pastebėti jau iš pirmo 
žvilgsnio.

Pakeitimas 141

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dovanų pakuotėms netaikomas 
reikalavimas energetinę vertę dar kartą 
pateikti pakuotės priekinėje pusėje, kaip 
nustatyta 34 straipsnio 1a dalyje 
(naujoje).

Or. de

Pagrindimas

Šventinės, pvz. Motinos dienai skirtos dovanų pakuotės, kuriose yra šokoladinių saldainių ar 
riešutų, prarastų vaizdinį ir estetinį pobūdį, jei privalomą informaciją apie maistines 
medžiagas reikėtų nurodyti priekinėje pakuotės pusėje.

Pakeitimas 142

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Savanoriškai teikiamas išsamesnis
mitybinis teiginys, susijęs su 29 straipsnio 
2 dalyje nurodytomis maistinėmis 
medžiagomis, prireikus teikiamas XIII 
priede nustatyta eilės tvarka. Tas pats 
galioja ir 1 daliai.

Jei šis teiginys apie maistingumą 
išdėstomas ne pagrindiniame regėjimo 
lauke, jis teikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija išdėstoma 
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eilutėmis.

Or. de

Pagrindimas

Didesnis aiškumas bei suderinimas su 1 dalimi. Šis pakeitimas susijęs su pagal 203 pakeitimą 
atliktu XIII priedo A–C dalių sujungimu.

Pakeitimas 143

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Supaprastinamas reglamento įgyvendinimas.

Pakeitimas 144

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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vartotojas.

Or. de

Pakeitimas 145

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. 5 straipsnio a ir b punktuose minimų 
reikalavimų laikymasis užtikrinamas 
Komisijos, prieš tai pasitarus su EFSA ir 
kitomis suinteresuotosiomis šalimis,
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Tai yra esminės nuostatos, kurių keitimo negalima palikti vien tik Komisijos kompetencijai.

Pakeitimas 146

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Savanoriškai teikiama informacija apie 
maistą

Maisto kilmės ženklinimas

Or. de

Pagrindimas

Paaiškinimas.
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Pakeitimas 147

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikytini reikalavimai Reikalavimai

Or. de

Pagrindimas

Perteklinis žodis turėtų būti išbrauktas.

Pakeitimas 148

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Savaime suprantamas pakeitimas pakeitus V skyriaus pavadinimą. 

Pakeitimas 149

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 150

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3, 5 ir 6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

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

Or. de

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojas žinotų, iš kur kilęs gaminys. Tačiau kai kuriais atvejais ne visada 
įmanoma nurodyti vieną kilmės šalį, nes gaminio sudėties dalys gali būti kilusios iš skirtingų 
šalių ir jos kasdien kinta. Dabar galiojančiose taisyklėse, susijusiose su kilmės ženklinimu, 
numatyta galimybė savanoriškai nurodyti provenencijos vietą, nebent provenencijos vietos 
nenurodymas rimtai suklaidintų vartotoją dėl tikrosios maisto produkto kilmės. Šios taisyklės 
turėtų išlikti ir nereikia keisti jų formuluotės. 

Pakeitimas 151

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis
Pateikimas

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Ši tema bus sureguliuota pagal ES gaires dėl įskaitomumo.

Pakeitimas 152

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) visuomenės sveikatos apsauga; Išbraukta.
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b) vartotojų apsauga;
c) sukčiavimo prevencija;

Or. de

Pagrindimas

Pagal šį reglamentą punktų a–c vykdymas užtikrinamas pakankamai.

Pakeitimas 153

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Kadangi galima manyti, kad maisto produktai ES atitinka vienodus Bendrijos teisinius 
reikalavimus, papildomos valstybių narių priemonės, siūlomos šioje dalyje, nereikalingos.

Pakeitimas 154

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis
Alkoholiniai gėrimai

Kol nebus priimtos 20 straipsnio e punkte 
nurodytos Bendrijos nuostatos, valstybės 

Išbraukta.
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narės gali palikti galioti nacionalines 
gėrimų, kurių alkoholio koncentracija 
pagal tūrį didesnė nei 1,2 %, sudedamųjų 
dalių išvardijimo taisykles .

Or. de

Pagrindimas

Šis reglamentas netaikomas alkoholiniams gėrimams.

Pakeitimas 155

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

41 straipsnis
Nacionalinės priemonės dėl nefasuotų 

maisto produktų

Išbraukta.

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo 
įstaigoms yra pateikiami pardavimui 
nefasuoti arba jei jie vartotojo prašymu 
pakuojami pardavimo vietoje arba fasuoti 
tiesioginiam pardavimui, valstybės narės 
gali priimti išsamias taisykles, susijusias 
su 9 ir 10 straipsniuose minėtų duomenų 
nurodymo būdu.
2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.
3.Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

Or. de

Pagrindimas

Atskirose valstybėse narėse galiojančios taisyklės kenktų vidaus rinkai ir šį reglamentą 
paverstų beprasmišku.
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Pakeitimas 156

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
valstybė narė, nusprendusi, kad būtina 
priimti naują su informacija apie maistą 
susijusį teisės aktą, iš anksto praneša 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
apie numatomas taikyti priemones ir jas 
pagrindžia.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 41 straipsnio 3 dalį.

Pakeitimas 157

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitinkama valstybė narė įgyvendina 
numatomas priemones tik praėjus trims 
mėnesiams po to, kai buvo pateiktas 1 
dalyje nurodytas pranešimas, su sąlyga, 
kad ji nėra gavusi neigiamos Komisijos 
nuomonės. 4.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 1 dalį.
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Pakeitimas 158

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Priemonėms, apie kurias valstybės narės 
praneša 2–4 dalyse nurodyta tvarka, 
netaikoma 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 98/34/EB, 
nustatanti informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus bei informacinės 
visuomenės paslaugų taisykles teikimo 
tvarką.

Or. de

Pagrindimas

Suderinama su 1 ir 3 dalių pakeitimais.

Pakeitimas 159

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis
Išsamios taisyklės

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas
Perteklinės nuostatos.
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Pakeitimas 160

Pasiūlymas dėl reglamento
VII SKYRIUS
NACIONALINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII skyrius Išbraukta.
44 straipsnis

Nacionalinės sistemos
1. Valstybės narės gali priimti, 
rekomenduoti arba kitaip patvirtinti 
nacionalines sistemas, sudarytas tik iš 
neprivalomų taisyklių, pvz., 
rekomendacijų, gairių, standartų ar bet 
kokių kitokių neprivalomų taisyklių 
(toliau – nacionalinės sistemos), ir skirtas 
užtikrinti toliau išvardytų nuostatų 
taikymą bei atitinkančias jomis nustatytus 
esminius reikalavimus:
a) 33 straipsnio 2 dalis, susijusi su 
papildomais mitybinio teiginio išraiškos 
būdais;
b) 34 straipsnio 5 dalis, susijusi su 
mitybinio teiginio pateikimu.
2. Komisija gali nustatyti kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių informaciją apie 
maistą, nuostatų, be išvardytų 1 dalyje, 
įgyvendinimo pagal nacionalines sistemas 
tvarką ir atitinkamus esminius 
reikalavimus. Tokios priemonės, skirtos 
šio reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
3. Valstybės narės gali rengti nacionalines 
sistemas savo iniciatyva arba 
suinteresuotosioms šalims pareikalavus, 
laikydamosi šio reglamento II ir III 
skyriuose išdėstytų bendrųjų principų ir 
reikalavimų, ir:
a) atlikusios nuodugnų vartotojų tyrimą;
bei
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b) po išsamių konsultacijų su įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, pagrįstų 
gerąja praktika.
4. Nacionalinėse sistemose numatomos 
tinkamos priemonės sudaryti sąlygas 
vartotojams atpažinti maisto produktus, 
paženklintus pagal nacionalines sistemas, 
atitikčiai sistemai stebėti ir jos poveikiui 
vertinti.
5. Valstybės narės teikia Komisijai 
išsamius duomenis apie 1 dalyje 
nurodytas nacionalines sistemas, įskaitant 
pagal tą nacionalinę sistemą ženklintų 
maisto produktų identifikatorių. Komisija 
sudaro sąlygas visuomenei susipažinti su 
šiais išsamiais duomenimis, visų pirma 
specialiajame tinklalapyje.
6. Komisija skatina ir rengia valstybių 
narių bei Komisijos dalijimąsi informacija 
dėl klausimų, susijusių su nacionalinių 
sistemų priėmimu ir taikymu. Komisija, 
visų pirma veikdama per 2004 m. 
rugpjūčio 6 d. (2004/613/EB) Komisijos 
sprendimu dėl maisto grandinės ir gyvūnų 
bei augalų sveikatos patariamosios grupės 
sukūrimo įsteigtą Maisto grandinės ir 
gyvūnų bei augalų sveikatos patariamąją 
grupę, skatina suinteresuotąsias šalis 
dalyvauti dalijantis šia informacija.
7. Pasikonsultavusi su valstybėmis 
narėmis Komisija gali priimti šio 
straipsnio taikymo gaires.

45 straipsnis
Atitikties prielaida

1. Manoma, kad bet kokia informacija 
apie maistą, teikiama pagal nacionalinę 
sistemą, atitinka 44 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nustatytus esminius reikalavimus. 
2. Nacionalinių sistemų taikymas 
netrukdo laisvam produktų judėjimui.

46 straipsnis
Bendrijos priemonės

1. Jei Komisija mano, kad nacionalinė 
sistema neatitinka šio reglamento 
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nuostatų, ji, pranešusi 49 straipsnio 1 
dalyje nurodytam komitetui, gali priimti 
sprendimą, pagal kurį būtų reikalaujama, 
kad valstybė narė panaikintų arba keistų 
nacionalinę sistemą.
2. Komisija gali priimti įgyvendinimo 
priemones, susijusias su 44 straipsnio 1 ir 
2 dalyse nurodytomis nuostatomis. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

47 straipsnis
Įgyvendinimo taisyklės

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

Or. de

Pagrindimas

Nacionalinės sistemos tik iš pirmo žvilgsnio atrodo neprivalomos; de facto egzistuotų 
spaudimas jų laikytis, o tai nėra suderinama su vidaus rinkos principais.

Pakeitimas 161

Pasiūlymas dėl reglamento
48 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

48 straipsnis
Techninės adaptacijos

Komisija gali iš dalies keisti priedus, 
remdamasi nuostatomis, susijusiomis su 
II ir III priedų keitimais ir nustatytomis 
10 straipsnio 2 dalyje ir 22 straipsnio 2 
dalyje. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 

Išbraukta.
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laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de

Pagrindimas

Šis straipsnis yra perteklinis, nes tai, kas jame nurodyta, jau reglamentuota įvairiuose kituose 
straipsniuose.

Pakeitimas 162

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnio -1 dalis (nauja)
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
4 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Išbraukiamas Reglamento (EB) 
Nr. 1924/2006 4 straipsnis.

Or. de

Pagrindimas

„Maistinių medžiagų apibūdinimas“ yra politinė sąvoka, o ne moksliškai pagrįstas ir realus 
apibrėžimas. Čia kalbama ne apie informaciją, bet labiau apie nuomonės formavimą. 
Kadangi šis reglamentas dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams užtikrins 
visapusiškos, vidutiniam vartotojui suprantamos, įskaitomos ir tuo pačiu realios informacijos 
apie maisto produktus teikimą, Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 4 straipsnis yra nereikalingas 
ir jį reikia išbraukti.

Pakeitimas 163

Pasiūlymas dėl reglamento
50 straipsnis 
Reglamentas (EB) Nr. 1924/2006
7 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Teiginiui apie maistingumą ir (arba) 
sveikumą nustatyta informacijos teikimo 
pagal [Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. ... IV skyriaus 3 
skirsnį]* prievolė ir būdai taikomi mutatis 

„Teiginiui apie sveikumą nustatyta 
informacijos teikimo pagal [Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. ... IV skyriaus 3 skirsnį]* prievolė ir 
būdai taikomi mutatis mutandis, išskyrus 
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mutandis, išskyrus bendro pobūdžio 
reklamą

bendro pobūdžio reklamą.

Be to, jei reikia, remiantis [Reglamento 
(EB) Nr. ...] 30–32 straipsniais, tame 
pačiame kaip mitybinio teiginio regėjimo 
lauke pateikiamas (-i) medžiagos (-ų) 
kiekis (-iai), su kuriuo (-iais) yra susijęs 
teiginys apie maistingumą arba sveikumą 
ir kuris (-ie) nepateikiamas (-i) 
maistingumo ženklinime.

Be to, jei reikia, remiantis [Reglamento 
(EB) Nr. ...] 30–32 straipsniais, tame 
pačiame kaip mitybinio teiginio regėjimo 
lauke pateikiamas (-i) medžiagos (-ų) 
kiekis (-iai), su kuriuo (-iais) yra susijęs 
teiginys apie sveikumą ir kuris (-ie) 
nepateikiamas (-i) maistingumo 
ženklinime.

Or. de

Pagrindimas
Suderinama.

Pakeitimas 164

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

14 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo].

14 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo].

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

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

Maisto produktai, kurie buvo pateikti į 
apyvartą iki šio reglamento įsigaliojimo 
dienos, gali būti ir toliau teikiami į 
apyvartą, kol baigsis jų atsargos.

Or. de



PE430.616v01-00 98/123 PR\795512LT.doc

LT

Pagrindimas

Reikia išsamiau apibrėžti mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikomą specialią nuostatą ir 
padidinti darbuotojų skaičių, kad šioji nuostata būtų veiksminga. Turi būti galimybė ir toliau 
pardavinėti maisto produktus, kurie buvo pateikti į apyvartą prieš reglamento įsigaliojimo 
dieną, kol jie pasibaigs.

Pakeitimas 165

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) energinė vertė; arba a) energinė vertė

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 166

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) viena ar daugiau šių maistinių medžiagų 
arba jų sudedamųjų dalių:

- riebalai, - riebalai,

- angliavandeniai, - baltymai,
- skaidulinės medžiagos, - angliavandeniai,
- baltymai, - skaidulinės medžiagos,
- druska, - druskos natris,

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

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

Or. de
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Pagrindimas

Pabrėžiama baltymų svarba pakeičiant pateikimo eiliškumą bei pabrėžiama natrio svarba 
mitybos fiziologijoje.

Pakeitimas 167

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Iš tyrimų matyti, kad natūralūs trans-riebalai skiriasi nuo pramoniniu būdu pagamintų trans-
riebalų, ir netgi jų vartojant daug nėra jokio neigiamo poveikio sveikatai. 

Pakeitimas 168

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius;

8. „cukrūs“ – tai visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius, izomaltuliozę ir D-tagatozę;

Or. de

Pagrindimas

Izomaltuliozė ir D-tagatozė yra nauji sertifikuoti maisto produktai, kurie atitinka 
angliavandenių apibrėžtį. Izomaltuliozė ir D-tagatozė neturėtų priklausyti cukrų kategorijai, 
nes savo fiziologinėmis savybėmis jos žymiai skiriasi nuo įprasto cukraus. Be kita ko, jos 
nekenkia dantims, jų poveikis cukraus kiekiui kraujyje labai silpnas ir jos turi mažai kalorijų.
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Pakeitimas 169

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 10 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pagal Maisto kodekso (Codex Alimentarius) standartus, tarptautinis pieno produktams iš 
gyvulinės kilmės baltymų naudojamas perskaičiavimo koeficientas yra 6,38. ES valstybėse 
narėse nacionaliniu lygmeniu taikomas perskaičiavimo koeficientas taip pat yra 6,38.

Pakeitimas 170

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– „maistiniai aukso lakšteliai“ – tai iš 
maždaug 0,000125 mm storio aukso 
lakštelių pagaminta valgoma maisto 
produktų ir gėrimų puošmena lakštelių ar 
miltelių pavidalu;

Or. de

Pagrindimas

Ruošiant tipinius regionų patiekalus, aukso lakšteliai tradiciškai naudojami kaip valgoma 
patiekalų, pvz., šokoladinių saldainių, ar gėrimų, pvz., Gdansko auksinio vandens (vok. 
„Danziger Goldwasser“), puošmena, todėl turėtų būti pateikta jų sąvokos, vartojamos 
ženklinant maisto produktus, apibrėžtis.
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Pakeitimas 171

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 13 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Sąvoka „pakuotės priekinė pusė“ yra labiau tinkama, nes ja apimama priekinė pusė, o kur tai 
neįmanoma – pakuotės vaizdas iš viršaus.

Pakeitimas 172

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ALERGIJĄ ARBA NETOLERAVIMĄ 
SUKELIANČIOS SUDEDAMOSIOS 

DALYS

ALERGIJĄ ARBA NETOLERAVIMĄ 
SUKELTI GALINČIOS

SUDEDAMOSIOS DALYS

Or. de

Pagrindimas

Sudedamosios dalys ne visada sukelia alergiją arba netoleravimą.

Pakeitimas 173

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) javus, naudojamus distiliatų ar žemės 
ūkio kilmės etilo alkoholio, skirto 
spiritiniams gėrimams ir kitiems 

d) javus, naudojamus alkoholio distiliatų 
gamybai.
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gėrimams, kurių sudėtyje yra stipresnės 
nei 1,2 % koncentracijos pagal tūrį 
alkoholio, gamybai.

Or. de

Pagrindimas

Alkoholio distialiavimo proceso metu nelieka jokių alergenų. Kadangi alkoholio distiliatai 
naudojami gaminant ne tik alkoholinius gėrimus, bet ir maisto produktus, būtina išvengti 
klaidinančios informacijos apie šiuose produktuose nesančius alergenus.

Pakeitimas 174

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) išrūgas, naudojamas alkoholio distiliatų 
gamybai.

Or. de

Pagrindimas

Žr. 1 dalies d punktą.

Pakeitimas 175

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų 
gamybai.
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Or. de

Pagrindimas

Žr. 1 dalies d punktą. 

Pakeitimas 176

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 12 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12. Sieros dvideginis ir sulfitai, kurių 
koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 
10 mg/l, išreikšti kaip SO2.

12. Vartoti skirtame produkte esantis 
sieros dvideginis ir sulfitai, kurių 
koncentracija didesnė kaip 10 mg/kg arba 
10 mg/l, išreikšti kaip SO2.

Or. de

Pagrindimas

Šiame pakeitime paaiškinama, kad nustatytos ribinės vertės taikomos vartoti skirtiems maisto 
produktams, nes apibrėžtyje kalbama apie alergiją ir netoleravimą, kurie atsiranda vartojant 
maisto produktus. Todėl ribinės vertės netaikomos koncentruotos formos produktams, kuriuos 
prieš vartojant reikia apdoroti.

Pakeitimas 177

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Mėsos produktai, gauti taikant ypatingus 
skerdimo būdus

Mėsa ar mėsos 
produktai iš gyvūnų, 
kurie prieš skerdimą 
nebuvo apsvaiginti, 
t. y. jie paskersti 
vykdant ritualinį 
skerdimą.

„Mėsa, gauta gyvūnus 
skerdžiant jų 
neapsvaiginus“ 

Or. de
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Pagrindimas
Pagal ES teisės aktus tam tikroms religinėms bendruomenėms leidžiama skersti gyvūnus 
maistui jų neapsvaiginus. Dalis šios mėsos nėra parduodama musulmonams arba žydams, o 
patenka į rinką, kur ją gali nupirkti vartotojai, kurie galbūt nenorėtų pirkti mėsos gyvulių, 
kurie prieš skerdžiant nebuvo apsvaiginti. Tačiau tam tikrų religinių bendruomenių atstovai 
teiraujasi būtent mėsos, gautos gyvūnus skerdžiant ritualiniu būdu. Atitinkamai vartotojai 
turėtų būti informuoti, kad tam tikras mėsos kiekis gaunamas iš gyvūnų, kurie nebuvo 
apsvaiginti. Ši informacija turėtų leisti jiems pasirinkti maistą pagal jų etinius įsitikinimus.

Pakeitimas 178

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Privalomasis dvigubas saldiklių ženklinimas nėra būtinas. Saldikliai aiškiai nurodyti etiketėje 
sudedamųjų dalių sąraše, o, kai reikia, pateikiamas įspėjamasis ženklinimas, kad esama  
fenilalanino. Ši nuostata patvirtinta tuo laikotarpiu, kai ES buvo mažiau naudojama nedidelio 
kaloringumo saldiklių, ir šis pasiūlymas suteikia puikią supaprastinimo galimybę.

Pakeitimas 179

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS 
NETAIKOMAS REIKALAVIMAS 

PATEIKTI PRIVALOMĄJĮ MITYBINĮ 
TEIGINĮ

MAISTO PRODUKTAI, KURIEMS 
NETAIKOMAS MAISTINGUMO 
ŽENKLINIMO REIKALAVIMAS
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Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 180

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- neperdirbti produktai, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies arba 
sudedamųjų dalių kategorijos;

- švieži vaisiai ir daržovės, taip pat
neperdirbti produktai, sudaryti iš 
vienintelės sudedamosios dalies arba 
sudedamųjų dalių kategorijos;

Or. de

Pagrindimas

Patikslinimas.

Pakeitimas 181

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- cukrūs ir naujų rūšių cukrūs;

Or. de

Pakeitimas 182

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 5b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- miltai;
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Or. de

Pakeitimas 183

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 12a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- dažantys maisto produktai;

Or. de

Pakeitimas 184

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 12a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- maistiniai aukso lakšteliai;

Or. de

Pakeitimas 185

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 15a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- kramtomosios gumos produktai;

Or. de

Pagrindimas

Kramtomosios gumos gaminiai pasižymi nedidele šiame reglamente minima maistine verte ir 
jie nėra skirti valgyti. Be to, su jais kasdien gaunamų kalorijų kiekis yra nedidelis.
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Pakeitimas 186

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 
mažesnis nei 100 cm2.

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimas 187

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 17 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- nesufasuoti maisto produktai, įskaitant 
viešojo maitinimo įstaigų tiesiogiai 
suvartoti skirtus maisto produktus;

Or. de

Pagrindimas

Žr. atitinkamus 17 straipsnio 3a (naują) punktą ir 22 straipsnio 1  dalies ba (naują) punktą.

Pakeitimas 188

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 17 b įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- šventiniai konditerijos gaminiai ir 
cukrinės bei šokoladinės figūros;

Or. de

Pagrindimas

Šokoladiniams Velykų kiškiams, seneliams šalčiams ir t. t. kaip sezoniniams produktams, 
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nereikėtų taikyti mitybinio teiginio prievolės.

Pakeitimas 189

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 190

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei produkte yra nanomedžiagų, tai 
turėtų būti aiškiai nurodyta sudedamųjų 
dalių sąraše įrašant priešdėlį „nano“. 

Or. de

Pagrindimas

Šis priešdėlis padėtų užtikrinti skaidrumą ir vartotojo pasirinkimo laisvę.
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Pakeitimas 191

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo Ca dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ca dalis – Su dešrų žarnų pavadinimu 
susiję konkretūs reikalvimai
Sudedamųjų dalių saraše dešrų žarna 
apibūdinama kaip:
- „natūrali žarna“, jei iš porakanopių 
žarnyno gauta žarna naudojama dešroms 
gaminti,
- „dirbtinė žarna“ – kitais atvejais.
Jei dirbtinė žarna nėra valgoma, tai reikia 
atitinkamai pažymėti.

Or. de

Pakeitimas 192

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies lentelės 15a eilutė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Dažantys maisto 
produktai“

Or. de
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Pagrindimas

Gamybos metu dažantys maisto produktai naudojami kaip kitų maisto produktų priedas. 
Pateikus šią sąvoką sudedamųjų dalių saraše vartotojas galės geriau suprasti naudojimo 
paskirtį (dažymas). Kadangi Bendrijos teisės aktuose nenumatytas informavimo apie 
dažančius maisto produktus reikalavimas, tikslinga specifinę sąvoką pakeisti kategorija.

Pakeitimas 193

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies lentelės 17 eilutės 1 stulpelio 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Išskyrus jautieną, ši apibrėžtis taip pat 
apima nuo kaulų, gautų mėsą 
iškaulinėjus, mechaninėmis priemonėmis 
nuimtą mėsą, kuri neįtraukta į 
„mechaniškai atskirtos mėsos“apibrėžtį, 
nurodytą Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I 
priedo 1.14 pastraipoje.

Or. de

Pagrindimas

Šis paaiškinimas būtinas atsižvelgiant į vidaus rinkos reikalavimus, nes valstybėse narėse ši 
mėsa priskiriama skirtingoms kategorijoms. Pvz., Airijoje, Anglijoje, Belgijoje, Prancūzijoje, 
Olandijoje, Danijoje, Suomijoje, Švedijoje ir kai kuriose naujose valstybėse narėse ši mėsa be 
jokių apribojimų laikoma „mėsa“, tuo tarpu kitos valstybės narės, pvz. Vokietija, šią mėsą 
laiko „mechaniškai atskirta mėsa“. Dėl to ypač iškraipoma konkurencija.

Pakeitimas 194

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

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

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

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

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

c) kuriems kituose teisės aktuose 
numatytos išlygos.

Or. de

Pagrindimas

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

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

Pakeitimas 195

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Skystoje terpėje esančio kieto maisto produkto grynasis svoris gamybos metu ir pardavimo 
vartotojui metu skirsis dėl įprastos sąveikos tarp kieto maisto produkto ir skystos terpės. 
Grynojo svorio pokyčių mastas priklauso nuo kelių aplinkybių, pvz., laiko, temperatūros, 
pervežimo ir laikymo sąlygų. Taigi grynasis svoris turi būti nurodytas gamybos metu, o 
maisto produkto gamintojas visapusiškai atsako už produktą ir turi sugebėti teisingai nurodyti 
grynąjį svorį.
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Pakeitimas 196

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IX priedas Priedas išbraukiamas.

Or. de

Pagrindimas

Atliekamas perkėlimas į teisės dokumento 25 straipsnį.

Pakeitimas 197

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

X priedas Priedas išbraukiamas.

Or. de

Pagrindimas

Šis reglamentas alkoholiniams gėrimams netaikomas.

Pakeitimas 198

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ORIENTACINIS VITAMINŲ IR 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
SUVARTOJAMAS KIEKIS 
(SUAUGUSIEJI)

PAROS ORIENTACINIS VITAMINŲ IR 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ
SUVARTOJAMAS KIEKIS 
(SUAUGUSIEJI)

Or. de

Pagrindimas

Redakcinis pakeitimas.
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Pakeitimas 199
Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo B dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas kiekis

Energinė vertė 
arba maistinė 
medžiaga

Orientacinis 
suvartojamas 
kiekis

Energinė vertė 8400 kJ (2000 kcal) Energinė vertė 2000 kcal

Baltymai 45 g
Visas riebalų 
kiekis

70 g Visas riebalų 
kiekis

70 g

Sočiosios riebalų 
rūgštys

20 g Sočiosios 
riebalų rūgštys

20 g

Angliavandeniai 230 g Angliavandeniai 230 g
Cukrūs 90 g Cukrūs 90 g

Druska 6 g Natris 2,4 g

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 200
Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

— 4 kcal/g — 17 kJ/g. angliavandeniai 4 kcal/g
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angliavan
deniai (išskyrus 
poliolius)

(išskyrus 
poliolius)

— polioliai 2,4 kcal/g — 10 
kJ/g.

polioliai 2,4 kcal/g 

— baltymai 4 kcal/g — 17 kJ/g. baltymai 4 kcal/g 

— riebalai 9 kcal/g — 37 kJ/g. riebalai 9 kcal/g 

—
salatrima

i

6 kcal/g — 25 kJ/g. salatrimai 6 kcal/g 

— alkoholis 
(etanolis)

7 kcal/g — 29 kJ/g. alkoholis 
(etanolis)

7 kcal/g 

— organinė 
rūgštis

3 kcal/g — 13 kJ/g. organinė rūgštis 3 kcal/g 

Or. de

Pakeitimas 201

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedas Komisijos siūlomas tekstas

MITYBINIO TEIGINIO IŠRAIŠKA IR PATEIKIMAS

A DALIS – MITYBINIO TEIGINIO IŠRAIŠKA

Mitybiniame teiginyje vartojami šie matavimo vienetai:

— energinė vertė kJ ir kcal

— riebalai

— angliavandeniai

— skaidulinės medžiagos

— baltymai

— druskos

gramais (g)

— vitaminai ir mineralinės XI priedo A dalies 1 
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medžiagos punkte nurodyti 
matavimo vienetai

— kitos medžiagos tinkami konkrečios 
medžiagos matavimo 
vienetai

B DALIS – ANGLIAVANDENIŲ IR RIEBALŲ KOMPONENTŲ MITYBINIO TEIGINIO PATEIKIMO EILĖS 
TVARKA

1. Nurodant informaciją apie poliolius ir (arba) krakmolą, teiginys teikiamas tokia 
tvarka:

angliavandeni
ai

G

kuriuose:

— cukrų g

—poliolių g

— krakmolo g

2. Nurodant informaciją apie riebalų rūgšties kiekį ir (arba) tipą, teiginys teikiamas 
tokia tvarka:

riebalai g

kuriuose:

— sočiųjų riebalų 
rūgščių

g

— trans-riebalų g

— mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

— polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g
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C DALIS – ENERGINĖS VERTĖS IR MAISTINIŲ MEDŽIAGŲ PATEIKIMO MITYBINIAME TEIGINYJE EILĖS 
TVARKA

Prireikus informacija apie energinę vertę ir maistines medžiagas teikiama šia eilės tvarka:
energinė vertė kJ ir kcal

riebalai g

kuriuose

— sočiųjų riebalų 
rūgščių

g

— trans-riebalų g

— mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

— polinesočiųjų riebalų 
rūgščių

g

angliavandeniai g

kuriuose

— cukrų g

— poliolių g

— krakmolo g

skaidulinės medžiagos g

baltymai g

druskos g

vitaminai ir mineralinės 
medžiagos

XI priedo A dalies 1 
punkte nurodyti 
matavimo vienetai

Pakeitimas

energinė vertė kcal

baltymai g

riebalai g
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kuriuose

- sočiosios riebalų rūgščių g

- trans-riebalų g

- polinesočiųjų riebalų rūgščių g

angliavandeniai g

kuriuose

- cukrų g

- poliolių g

- krakmolo g

skaidulinės medžiagos g

natris g

vitaminai ir mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

kitos medžiagos tinkami 
konkrečios 
medžiagos 
matavimo 
vienetai

Or. de

Pagrindimas

Pakeitime sutraukiamos XIII priedo A–C dalys.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Bendrosios aplinkybės

Vartotojai turi teisę žinoti, kas yra jų maisto produktų sudėtyje. Todėl būtina pateikti 
informaciją apie maisto produktų sudėtį ir maistingumą, nes tik ši informacija suteikia 
vartotojams galimybę tikslingai rinktis prekę. Ir nors Bendrijos teisėje yra daug reglamentų ir 
direktyvų dėl maisto produktų sudedamųjų medžiagų ir jų ženklinimo, tačiau iki šio nėra 
nustatyta privalomojo ženklinimo. Daugelis bendrųjų ir specialiųjų Bendrijos teisės aktų dėl 
informacijos apie maisto produktus yra sunkiai apžvelgiami, dėl to atsiranda teisinis 
netikrumas. Be to, papildomos valstybių narių nuostatos iškraipo konkurenciją ir sukuria 
kliūčių prekybai Europos Sąjungos vidaus rinkoje. Šiuos trūkumus galima pašalinti tik įvedus 
visoje ES vienodą maisto ženklinimo sistemą. 

2. Diskusijų padėtis

2008 m. sausio mėn. pabaigoje Komisija Parlamentui ir Tarybai pateikė pasiūlymą dėl ES 
maisto ženklinimo taisyklių naujos redakcijos. 2008 m. rugpjūčio pabaigoje Europos 
Parlamentas paskyrė pranešėją šiuo klausimu. Parengtas pranešimas dėl Komisijos pasiūlymo 
2008 m. gruodžio mėn. pradžioje buvo pristatytas ir aptartas Aplinkos, visuomenės sveikatos 
ir maisto saugos komitete (ENVI). Pasibaigus pakeitimų pateikimo terminui komitetas 
2009 m. vasario mėn. dar kartą svarstė pranešimą, ypač atsižvelgdamas į tai, kad iš viso buvo 
pateikta 1322 pakeitimai. Dėl tokios pakeitimų gausos ir artėjančių Europos Parlamento 
rinkimų atsakingas komitetas 2009 m. kovo 19 d. nusprendė pagal Europos parlamento darbo 
tvarkos taisyklių 185 straipsnio 5 dalį perkelti dokumento svarstymą naujai Parlamento 
kadencijai. Pranešėjai buvo pavesta parengti naują pranešimą, kuriame būtų atsižvelgta į kuo 
didesnį pakeitimų skaičių. Šį naują pranešimą kaip tik ir skaitote. Pakeitimų šiam naujam 
pranešimo projektui pateikimui bus nustatytas naujas terminas.

3. Komisijos pasiūlymas

Šiuo Komisijos pasiūlymu dėl ES maisto ženklinimo taisyklių naujos redakcijos siekiama 
geresnio reglamentavimo, t. y. supaprastinti esamą maisto ženklinimo reglamentavimo 
sistemą, reglamentu sujungiant ir pakeičiant septynias direktyvas ir vieną reglamentą, taip pat 
mažinti biurokratiją, suteikti daugiau aiškumo suinteresuotosioms šalims maisto pramonės 
grandinėje, didinti Europos maisto pramonės konkurencingumą, užtikrinti maisto saugumą ir 
išsamios informacijos apie maistą teikimą vartotojams bei skatinti sveiką mitybą kaip Europos 
Sąjungos kovos su nutukimu strategijos elementą. Reglamento projektą sudaro šie 
pagrindiniai siūlymai:
Privalomieji duomenys
Komisijos projekte numatoma nemažai naujų privalomų maisto produktų ženklinimo 
duomenų (9 straipsnis). Prie šių privalomų duomenų priklauso alergenų ženklinimas ant 
nefasuotų maisto produktų (22 straipsnis) ir išsamus mitybinis teiginys. Komisijos manymu, 
visi privalomieji duomenys turi būti nurodomi ne mažesniu kaip 3 mm dydžio šriftu. 
Privalomojo ženklinimo išimtis numatoma alkoholiniams gėrimams – vynui, alui ir 
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spiritiniams gėrimams.

Duomenų ir informacijos apie maistingumą pateikimas
Komisija taip pat siūlo „pagrindiniame regėjimo lauke“ ant pakuotės pateikti išsamų mitybinį 
teiginį (29–34 straipsniai). Privalomieji duomenys apie maisto produkto energetinę vertę ir 
apie maistines medžiagas – riebalus, sočiųjų riebalų rūgštis, angliavandenius, cukrų ir druską 
– (29 straipsnio 1 dalis) turi būti nurodomi atitinkama eilės tvarka ant pakuotės priekinės 
dalies, nurodant jų kiekį 100 g ar 100 ml arba porcijoje. Kiti duomenys (29 straipsnio 2 dalis) 
gali būti nurodomi ant kitos pakuotės dalies, tačiau bet kokiu atveju – vieni po kitų, naudojant 
maistingumo lentelės formą (34 straipsnio 2 dalis). Visi duomenys turi būti pateikiami 
nurodant medžiagų kiekį 100 g (100 ml) arba, jei supakuota porcijomis, vienoje porcijoje ir 
atitinkamos maistinės medžiagos rekomenduojamą dienos kiekį procentais (31 straipsnis).

Nacionalinės ženklinimo sistemos
Komisijos projekte valstybėms narėms suteikiamos plačios nacionalinio reglamentavimo 
galimybės. VI ir VII skyriuose numatoma, kad valstybėms narėms turi būti leidžiama 
ypatingais atvejais nustatyti tam tikras maisto produktų kategorijas ir, be nustatyto 
informacijos pateikimo būdo, papildomai kurti nacionalines ženklinimo sistemas 
(44 straipsnio 3 dalis ir 34 straipsnio 5 dalis). Be to, nefasuotų maisto produktų, kaip antai 
konditerijos ir dešrų gaminiai, bei viešojo maitinimo įstaigų, kaip antai restoranai, įmonių 
valgyklos ir pan., atžvilgiu valstybės narės turi nustatyti nacionalines informacijos pateikimo 
būdo taisykles arba nereikalauti nurodyti tam tikrų privalomųjų duomenų, išskyrus alergenų 
ženklinimą (41 straipsnis). 

4. Pranešėjos pastabos

Iš esmės pranešėja palankiai vertina Komisijos pasiūlymą dėl reglamento. Įvesti visoje ES 
vienodą maisto ženklinimo sistemą yra būtina: viena vertus, tai padidintų skaidrumą vartotojo 
naudai, antra vertus, tai taip pat padidintų Bendrijos acquis aiškumą, atsižvelgiant į maistą 
reglamentuojančius teisės aktus, ir kartu teisinį aiškumą maisto pramonės įmonėms, nes 
naujuoju reglamentu siekiama sujungti nemažai jau esamų teisės aktų. Toks naujas išsamus 
maisto ženklinimo reglamentas gali padėti vartotojui pagrįstai ir tikslingai priimti sprendimą 
dėl pirkinio ir padėti maitintis pagal savo pageidavimus ir poreikius. 
Atsižvelgiant į bendrąją vidaus rinką, labai svarbus ir maisto ženklinimo suderinimo aspektas, 
nes iki šiol dėl papildomų nacionalinių taisyklių ir jau egzistuojančių Bendrijos teisės aktų, 
reglamentuojančių maistą, valstybių narių skirtingo aiškinimo kyla prekybos kliūčių ir 
konkurencijos problemų. Pašalinus šiuos trūkumus, gali sumažėti maisto gamintojų ir 
prekybininkų, o kartu ir vartotojų išlaidų.

Tačiau pasiūlyme dėl reglamento numatoma visoje ES galiojanti maisto ženklinimo sistema 
pranešėjai neatrodo nei tinkama sumažinti biurokratiją ir supaprastinti reglamentavimą, nei 
galinti padėti vartotojui gauti geresnės informacijos apie maistą. Komisija kai kuriais 
klausimais pasirinko per paprastą sprendimo būdą. Be to Komisija visiškai pamiršo specialias 
maisto produktų pateikimo rinkai ir pardavimo formas, pvz., tiesioginį žemės ūkio produktų 
pardavimą, maitinimo paslaugų teikimą vežant keleivius, maisto pardavimą neapmuitintoje 
teritorijoje ar automatuose. Taip pat nebuvo atsižvelgta ir į ypatingus produktus, pvz., 
maistinius aukso lakštelius, ir į dažančius ir naujoviškus maisto produktus. Kai kurios 



PE430.616v01-00 120/123 PR\795512LT.doc

LT

pasiūlymo nuostatos yra nerealios ir, be kita ko, maisto produktų gamintojai ir prekybininkai 
dėl jų turėtų didelių papildomų išlaidų ir vien dėl naujų ženklinimo reikalavimų būtų priversti 
padidinti maisto produktų kainas. Šie Komisijos pasiūlymo trūkumai kelia grėsmę daugelių 
mažųjų ir vidutinių įmonių maisto produktų sektoriuje. Vartotojo požiūriu galima manyti, kad 
numatoma privalomosios informacijos pateikimo formų gausa jį veikiau supainiotų nei 
informuotų. Be to, visiškai nesuprantamas ketinimas suteikti plačias reglamentavimo 
galimybes valstybėms narėms. Tai dar padidintų maisto vidaus rinkos susiskaidymą ir šį 
pasiūlymą dėl reglamento padarytų absurdišku. Savo pasiūlymu Komisija prieštarauja savo 
pačios aiškinamojo memorandumo 5 dalyje nustatytam tikslui: „Pasirinkta teisine priemone –
reglamentu – padedama siekti supaprastinamo tikslo, nes užtikrinama, kad visi dalyviai turės 
laikytis tų pačių taisyklių.“ 

Be to, nesuprantama, kodėl Komisijos pasiūlymas pateiktas tokiu metu, nes tik 2008 m. 
rugpjūčio mėn. pradėtas iki šiol vienintelis, visas valstybes nares apimantis mokslinis tyrimas 
dėl maisto ženklinimo etiketėmis poveikio vartotojų sprendimui dėl pirkinio. Kaip teigia 
patirtis, šio tyrimo, kuris vykdomas pagal Septintąją mokslinių tyrimų programą ir, tiesą 
sakant, turėjo būti šio teisės akto projekto dėl informacijos apie maistą teikimo pagrindas, 
konkrečių rezultatų galima tikėtis tik po maždaug trejų metų. Taigi gali būti, kad šiuo metu 
rengiant naujus, ženklinimą reglamentuojančius teisės aktus bus remiamasi spėjimais ir 
subjektyvia suinteresuotųjų šalių patirtimi, o Komisijos pasiūlymas, parengtas atsižvelgiant į 
vartotojų pageidavimus ir poreikius, taip pat pagrįstas tik spėjimais. Niekas negali įvertinti, ar 
galutinis reglamentas iš tikrųjų patenkins ES vidutinio vartotojo poreikius, ar po kelerių metų 
turės būti iš esmės keičiamas, atsižvelgiant į naujus tyrimo rezultatus. Ši aplinkybė ypač 
svarbi todėl, kad galima manyti, jog naujas reglamentavimas turės labai didelį finansinį 
poveikį maisto produktų gamintojams ir prekybininkams. Tačiau ir apie tai Komisija 
nepateikia jokios informacijos ir, beje, pažymėtina, savo projekte išreiškia nuomonę, kad 
nepriklausomo tyrimo neprireikė.
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Pranešėja mano, kad Komisijos projektą būtina gerokai taisyti. Kai kurie būtini taisymai 
apžvelgiami toliau:

Visais atvejais naudoti mažiausiai 3 mm dydžio šriftą realiai neįmanoma. Tai pasakytina 
ypač, bet ne tik, apie produktus su užrašais keliomis kalbomis. Dėl privalomo 3 mm šrifto 
dydžio reikėtų didesnių maisto pakuočių, dėl to atsirastų daugiau pakuočių atliekų ir galbūt 
net padidėtų porcijos. Be to, vien tik šrifto dydis nėra lemiamas įskaitomumo kriterijus. Todėl 
pranešėja pateikia informacijos apie maistą „įskaitomumo“ sąvokos apibrėžtį ir siūlo parengti 
įgyvendinamąsias gaires, taikant konsultavimosi procedūrą. 

Savo ketinimą leisti valstybėms narėms kurti savo ženklinimo sistemas Komisija grindžia 
subsidiarumo principu. Ji nurodo galimybę, taikant šį „iš apačios į viršų“ mechanizmą, ieškoti 
naujoviškų ženklinimo sprendimų. Tačiau pranešėja mano, jog gali būti, kad nacionalinės 
ženklinimo sistemos vartotoją galutinai supainios, sukurs teisinį netikrumą ir dar gerokai 
iškreips konkurenciją vidaus rinkoje. Galima manyti, kad valstybių narių taisyklės, nors jos de 
jure nebus privalomos, de facto veiks kaip privalomos. Atsižvelgiant į aplinkybę, kad didžioji 
maisto pramonės įmonių dalis ES savo produktus parduoda gerokai daugiau nei vienoje 
kurios nors valstybės narės rinkoje, turėtų būti gaminamos atitinkamai specialios pakuotės ir 
numatytos atitinkamos sandėliavimo galimybės. Mažąsias ir vidutines maisto pramonės 
įmones prislėgtų su tuo susijusios daug milijardų eurų sudarančios papildomos išlaidos, kurias 
galų gale būtų priversti padengti vartotojai. Pagaliau jau vien įsivaizdavimas, kad ateityje 
viena po kitos bus galima įvesti 27 skirtingas papildomas ženklinimo sistemas, ir dar skirtingu 
metu, rodo ketinimo absurdiškumą. Todėl pranešėja mano, kad atitinkami straipsniai turi būti 
išbraukti. Tačiau tai nereiškia, kad esamas savanoriškas prekybininkų ar kai kurių maisto 
gamintojų ženklinimo sistemas ateityje reikia uždrausti. Priešingai, be privalomų duomenų, 
reikia leisti dar kartą nurodyti duomenis kitoje pakuotės vietoje bet kokia forma arba nurodyti 
papildomus duomenis. Žinoma, dėl to negali pablogėti privalomų duomenų randamumas ir 
įskaitomumas. 

Reikėtų išvengti bet kokio vartotojų klaidinimo atidarius maisto pakuotes. Iliustracijos ir 
(arba) kita tekstinė medžiaga neturėtų klaidinti  dėl produkto kilmės, sudėties ar maistinių 
medžiagų kiekio maisto produktuose. Taigi pranešėja siūlo atitinkamai papildyti Komisijos 
pasiūlymą: Kadangi neseniai viešųjų diskusijų objektu tapo pigesnių maisto produktų 
imitacijos, kurių vidutinis vartotojas negali atskirti, atrodo prasminga, kad tokius produktus 
reikėtų aiškiai ženklinti priekinėje pakuotės dalyje.

Pranešėjos nuomone, informacijos apie maistingumą gausa ant priekinės maisto produkto 
pakuotės pusės (medžiagų kiekis 100 g ar 100 ml arba porcijoje arba net iš kelių duomenų 
susidedanti informacija, pvz., nurodant medžiagos kiekį gramais ir tam tikrai gyventojų 
grupei rekomenduojamos dienos normos dalį procentais) lemtų tai, kad galų gale ši 
informacija būtų ignoruojama. Pagaliau vartotojas pirkdamas mato ne tik vieną produkto 
pakuotę, bet ir visus produktus maisto parduotuvių lentynose. Kadangi, kiek iki šiol žinoma, 
didžioji vartotojų dauguma domisi daugiausia maisto produkto energetine verte, užtektų 
privalomai nurodyti energetinę vertę kilokalorijomis ar kilodžauliais 100 g ar 100 ml 
produkto kiekio (siekiant didesnio produkto palyginamumo) ant priekinės pakuotės pusės. Iš 
kokių maistinių medžiagų susideda produkto energetinė vertė, būtų galima matyti iš vienas po 
kito maistingumo lentelės forma nurodytų maistingumo duomenų kitoje pakuotės dalyje. Jei 
pakuotėje yra viena porcija, papildomai turėtų būti privaloma nurodyti duomenis apie šios 
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porcijos maistines medžiagas. Jei turėtų atlikus vartotojų tyrimą ateityje būtų gauta kitokių 
žinių apie vartotojų pageidavimus, kaip jau minėta, prekybininkai ir (arba) pramonės įmonės 
galėtų savanoriškai nurodyti papildomų duomenų. Tačiau siekiant išvengti savivaliavimo 
teikiant papildomus duomenis, reikia nustatyti fiksuotus bazinius dydžius ir juos paaiškinti 
vartotojams.

Maistą gaminantys kepėjai, konditeriai, mėsininkai, restoranų įmonės ir pan. siūlo pirkti ar iš 
karto vartoti daugiausia nefasuotas prekes. Šie gaminiai dažniausiai būna nestandartizuoti, 
taigi jų sudėtis ir pardavimo svoris gali svyruoti, atsižvelgiant į gamintojo veiklą. Be to, 
negalima pamiršti, kad būtent su maistu susijusi veikla yra regioninių tradicinių gaminių 
išsaugojimo ir įvairovės garantas Europos Sąjungoje. Taigi šiame reglamente turi būti 
atsižvelgiama į šias ypatingas aplinkybes. Komisijos projekte numatoma, kad nefasuotų 
maisto produktų ženklinimą privalo reglamentuoti valstybės narės: jos ne tik turi priimti 
sprendimą dėl informacijos pateikimo būdo, bet ir prireikus numatyti išimtis nereikalauti 
nurodyti privalomų duomenų. Tačiau jei valstybė narė nenumatytų išimčių ar delstų priimti 
specialias nuostatas, nefasuotų gaminių pardavėjai turėtų pateikti visus reglamente 
numatomus duomenis. O tai, dėl minėtų su maistu susijusios veiklos ypatumų, sukeltų teisinį 
neaiškumą ir išlikimo pavojų, ypač mažosioms įmonėms, nes jos vargu ar gali pateikti išsamų 
mitybinį teiginį. Todėl pranešėja laikosi nuomonės, kad nefasuotiems produktams reikia 
numatyti reglamento taikymo išimtį, išskyrus informaciją apie alergenus, kurią gali suteikti ir 
smulkūs maisto gamintojai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad jau Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 
dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą produktams, kurie fasuojami 
tik pardavimo metu, taikoma išimtis.

Siekiant suderinamumo su šiuo reglamentu būtina pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 
dėl teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikatingumą. Pranešėja taip pat 
rekomenduoja visiškai išbraukti minėtojo reglamento 4 straipsnį, nes šiuo metu paaiškėjo, kad 
šiame straipsnyje pateikti maistinių medžiagų apibūdinimai nėra moksliškai pagrįsti, juos 
galėtų tik savavališkai nustatyti Europos Komisija. Savivalė leidžiant su maisto produktais 
susijusius teisės aktus lemtų didesnę biurokratiją, teisinį netikrumą ir konkurencijos 
iškraipymą ir keltų grėsmę ES piliečių subalansuotai mitybai.

Panašų poveikį turėtų privalomasis maisto produktų spalvinis ženklinimas pagal vadinamąjį 
šviesoforo modelį, kurį šiuo metu taiko tik keletas maisto verslo įmonių ženklindamos 
galutinius produktus ir pusgaminius (vadinamąsias patogumo prekes). Skirstymo pagal 
šviesoforo spalvas (raudona, geltona, žalia) ribinės vertės nustatytos atsitiktinai ir kiekviena 
spalva yra per didelės apimties. Atsižvelgiant į tai, kad šiuo pasiūlymu dėl reglamentu 
siekiama nustatyti visiems maisto produktams ir nealkoholiniams gėrimams taikomą vienodą 
privalomąjį ženklinimą, nustačius spalvinį ženklinimą būtų diskriminuojami pagrindiniai 
maisto produktai ir pirmenybė būtų teikiama, pvz., nekokybiškoms maisto produktų 
imitacijoms arba maisto produktams, kurių sudėtyje yra dirbtinių, o ne natūralių medžiagų. 
Yra didelė tikimybė, kad daugelis piliečių pradėtų netinkamai ir nepakankamai maitintis. 
Todėl nei Komisija, nei pranešėja nesiūlo tokių privalomojo maisto produktų ženklinimo 
nuostatų.

5. Išvados

Šiuo reglamentu siekiama nustatyti visoje ES galiojančią maisto ženklinimo sistemą, kuri, su 
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keliomis išimtimis, būtų taikoma visiems maisto pramonės įmonių gaminiams, taigi ne tik tam 
tikroms maisto produktų kategorijoms. Reikia pabrėžti, kad toks reglamentavimas gali 
patenkinti tik vidutinio vartotojo, t. y. vidutiniškai išsilavinusių, informuotų ir sveikų piliečių, 
poreikius, bet ne ypatingų pacientų grupių, išskyrus tam tikriems maisto produktams 
alergiškus žmones, poreikius. Privalomas maisto ženklinimas pilnamečiams piliečiams turi 
padėti atsakingai, tikslingai ir sąmoningai priimti sprendimą dėl pirkinio. 

Tačiau šio tikslo negalimo pasiekti labai kompleksišku ir sudėtingu Komisijos pasiūlymu, 
kurį sudaro 53 itin svarbūs straipsniai ir 13 priedų. Siūlomas privalomų duomenų nurodymo 
būdas panašus į vartotojų švietimą, o ne į jų informavimą: Komisija, leisdama teisės aktus, 
nori priversti vartotojus „sveikai“ maitintis. Komisijos pasiūlymas turi trūkumų. Kai kurie 
reikalavimai pagrįsti spėjimais apie vartotojų pageidavimus bei poreikius ir siūlomi baziniai 
dydžiai yra abejotinos kokybės. Ketinimas leisti taikyti nacionalines reglamentavimo 
nuostatas padarytų absurdišku suderinimo planą, kuris būtų naudingas Europos vidaus rinkai. 
be to, daugelis Komisijos pasiūlymų galėtų kelti grėsmė mažųjų ir vidutinių įmonių 
egzistavimui. Taigi Komisijos pasiūlymas prieštarauja „Smulkiojo verslo aktui“ (angl. „Small 
Business Act“). 

Be to, iš principo pažymėtina, kad Komisija pasiūlymą dėl reglamento parengė be mokslinių 
ekspertizių, ir tai kelia abejonių, taip pat nesuvokiama, kad projektas pateiktas tokiu metu, 
kai, nors ir yra prieinami pavieniai vietiniai moksliniai tyrimai, bet išsamus, visas valstybes 
nares apimantis tyrimas ką tik pradėtas. 

Pranešėja siūlo Komisijos siūlomą strategiją gerokai pataisyti bei atkreipia dėmesį į tai, kad 
planuojamas privalomas maisto ženklinimas gali apimti tik esminę pagrindinę informaciją, 
nes trūksta išsamių mokslinių žinių apie informacijos apie maistą poveikį vartotojo elgesiui 
27 ES valstybėse narėse. Įstatymų leidėjas taip pat gali pasirūpinti, kad privalomas 
ženklinimas būtų įskaitomas, suprantamas ir neklaidintų vartotojų. Jei ateityje taptų žinomi 
kiti vartotojų pageidavimai ir poreikiai, maisto pramonės įmonės, kaip siūlo pranešėja, galėtų 
greitai sureaguoti savo noru pateikdamos papildomos informacijos. Tik tokios nuostatos 
užtikrintų pakankamą lankstumą ir atitiktų visų suinteresuotųjų šalių interesus. 

Baigiant reikėtų priminti, kad maisto ženklinimas yra tik vienas iš daugelio vartotojų 
informavimo mitybos tema aspektų. Jis gali papildyti gyventojų švietimą apie sąlyginai sveiką 
gyvenimo būdą, kaip antai kampanijos ir švietimo priemonės, tačiau negali jo atstoti. Ir 
pagaliau mūsų visuomenės sistemoje jokie įstatymai negali ir neturi atleisti piliečių nuo jų 
pačių atsakomybės ar tėvų atsakomybės už vaikus. 


