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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas antrą kartą nagrinėja Komisijos pasiūlymą dėl 
informacijos apie maistą teikimo vartotojams. Nuomonės referentė vertina didelį darbą, kurį 
atliko ankstesnis komitetas teikdamas nuomonę, kurią parengė B. Vergnaud. Nuomonės 
referentė nusprendė neatverti Pandoros skrynios ir nepateikti daug naujų pakeitimų. Vietoj to 
nuomonės referentė nusprendė įtraukti didžiąją nuomonės, kuri ankstesniame komitete 
surinko balsų daugumą, dalį. Šis sprendimas buvo priimtas siekiant įvertinti didelį ankstesnio 
komiteto atliktą darbą ir atsižvelgiant į būtinybę pasiekti kompromisą, kad maistas Europoje 
būtų ženklinamas tvariai.

Referentė pripažįsta, kad diskusijos dėl maisto ženklinimo buvo svarbi šių metų pavasario 
rinkimų į Europos Parlamentą kampanijos tema. Tai ir yra priežastis, dėl kurios reikia aptarti 
tam tikrus susirūpinimą keliančius klausimus, pateikiamus Komisijos pasiūlyme. Šios 
nuomonės tikslas yra toks pats, kaip ir B. Vergnaud nuomonės, priimtos 2009 m. vasario 
mėn., tikslas. Vartotojai turi turėti galimybę gauti išsamią informaciją ir ja vadovaudamiesi 
pasirinkti maistą. Šis tinkama informacija grindžiamas pasirinkimas drauge su kitais dalykais 
padėtų spręsti didėjančią nutukimo Europoje problemą.

Taigi informacijoje apie maistą turėtų būti ir išsamus konkretaus produkto, kurį vartotojas 
perka, turinio pristatymas, ir trumpa apžvalga siekiant nustatyti, ar maistas tinkamas, ar ne 
norint sveikai maitintis. Taigi referentė nusprendė įtraukti daug pakeitimų, kurie buvo pateikti 
ankstesnio komiteto nuomonėje. 

Nuomonės referentė kaip pagrindinį punktą pasirinko nuostatą, kad mitybiniame teiginyje turi 
būti pateikiama privaloma informacija, kaip rekomendavo ankstesnis komitetas. Referentė 
įtraukė 8 svarbias maistines medžiagas, kurių kiekis 100 g arba 100 ml turi būti nurodomas 
tame pačiame pakuotės regėjimo lauke.
Nuorodų neprivaloma pateikti pagrindiniame regėjimo lauke arba pakuotės priekinėje dalyje. 
Nuomonės referentė siūlo pakuotės priekinę dalį naudoti trumpai apžvalgai. Dėl šios 
priežasties ji siūlo pakuotės priekinėje dalyje pateikti energetinę vertę (kaloringumą). Šią 
informaciją turėtų papildyti spalvinis kodas, kuris nurodytų, ar maisto energetinė vertė maža, 
vidutinė, ar didelė.

Kitas papildymas yra referentės pasiūlymas ženklinti visų tipų alkoholį. Alkoholis turi daug 
kalorijų, kurios gali daryti didelę įtaką kasdieniam energijos sunaudojimui. Nuomonės 
referentė mano, kad vartotojai turėtų turėti šią informaciją tuo pačiu metu, kai nagrinėja 
informaciją apie maistą. 

Gerai informuotas ir labiau išsilavinęs vartotojas tampa už savo sveikatą atsakingu piliečiu. 
Referentė mano, kad kokybiškesnė informacija apie maistą bus labai svarbi kasdieniame 
Europos vartotojų gyvenime, kai jie pirkdami rinksis.

PAKEITIMAI
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Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

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 
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.

(10) Visuomenės susidomėjimas maisto ir 
sveikatos ryšiu bei individualius poreikius 
tenkinančių maisto produktų pasirinkimu 
nuolat didėja. Komisijos Baltojoje knygoje 
dėl Europos strategijos su mityba, 
antsvoriu ir nutukimu susijusioms 
sveikatos problemoms spręsti pabrėžiama, 
kad maistingumo ženklinimas – vienas iš 
būdų vartotojams informuoti apie maisto 
produktų sudėtį ir padėti jiems rinktis 
pagrįstai. Valstybių narių vykdomos 
švietimo ir informavimo kampanijos –
svarbi priemonė, kurią taikant vartotojai 
gali geriau suvokti informaciją apie 
maistą. 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.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 2
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Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
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, privačių 
asmenų atliekamas maisto produktų
tiekimas ir pardavimas, pvz., per labdaros
renginius ar vietos bendruomenės muges ir 
susitikimus, taip pat įvairiais būdais 
vykdomas tiesioginis žemės ūkio produktų 
pardavimas.

Pagrindimas

What is important here is not the handling of food but its delivery to third parties; duplication 
should be avoided. Farmers whose businesses are involved in direct marketing (sale from the 
farm, at markets, on the street or house-to-house) would be over-stretched if they were 
required to comply with the requirements of this Regulation. Is this is a vital income niche for 
farmers, direct marketing of food by farmers should as a general principle be excluded from 
the scope of this Regulation. 

Small and Medium-sized enterprises in the traditional food production sector, produce 
products which are not prepackaged for direct delivery to the consumer. There are no 
standardised procedures: ingredients change on a daily basis. It should also be borne in mind 
that the traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, for creativity and for innovation and thus ensures the diversity of the products 
available. It is therefore important to exclude these products from the compulsory nutrition 
declaration requirement.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Tačiau naujus privalomosios 
informacijos apie maistą reikalavimus 

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

reikėtų nustatyti tik jei reikia, atsižvelgiant 
į subsidiarumo, proporcingumo, skaidrumo
ir tvarumo principus.

Pagrindimas

Norint nenukrypti nuo dabartinių visapusiškai veikiančios vidaus rinkos ES tikslų ir siekiant 
užtikrinti, kad visi nauji reikalavimai būtų pagrįsti ir nesudarytų kliūčių laisvam prekių 
judėjimui, itin svarbu, jog juos pastebėtų ir nuodugniai išnagrinėtų visi suinteresuoti 
subjektai.

Pakeitimas 4

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 informacijos apie maistą, 
reikėtų patikslinti maisto verslo 
operatoriams šioje srityje tenkančią 
atsakomybę. Nepažeidžiant Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 19 straipsnio nuostatų, 
maisto verslo operatoriai, vykdantys 
mažmeninės prekybos ar platinimo veiklą, 
kuri nedaro įtakos informacijai apie 
maisto produktus, vos tik sužinojo, kad 
etiketėje pateikiama informacija 
neatitinka šio reglamento nuostatų, imasi 
skubių priemonių.

Pagrindimas

Būtina paaiškinti, kokiomis aplinkybėmis maisto verslo operatoriai, vykdantys veiklą, kuri 
nedaro įtakos informacijai apie maisto produktus, turi laikytis šio reglamento reikalavimų. 
Svarbu nurodyti, kad 8 straipsnio nuostatos nesusilpnina įpareigojimų, numatytų Reglamento 
(EB) Nr. 178/2002 19 straipsnyje, kuriuos turi vykdyti mažmenininkai.
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Bet kokie privalomųjų ženklinimo reikalavimų sąrašo pakeitimai turi ženklų poveikį maisto ir 
gėrimų pramonei.  Taigi svarbu, kad teisės akte būtų aiškiai nurodyta, jog svarstant naujus 
ženklinimo reikalavimus būtina konsultuotis su visomis suinteresuotosiomis šalimis, tokiu 
būdu užtikrinamas procedūros skaidrumas ir visų suinteresuotųjų šalių galimybės pareikšti 
savo nuomonę.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori rinktis maisto 
produktus ir mitybą, turėdami daugiau 
informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, 
kad įskaitomumas svarbus siekiant, kad 
ženklinimo informacija palėtų paveikti ją 
skaitančius asmenis, taigi, siekiant 
užtikrinti vartotojų pasitenkinimą maisto 
produktų etiketėmis, turi būti kartu 
įvertinami dydis, šriftas, spalva, 
kontrastas ir panašūs veiksniai.
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Pagrindimas

Etikečių įskaitomumas yra itin svarbus vartotojams, todėl turi būti reikalaujama laikytis šio 
principo ir pagal naująjį reglamentą.  Tačiau įvertinant etiketės aiškumą turi būti 
atsižvelgiama ne tik į šrifto dydį, bet ir į daugelį veiksnių.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Atsižvelgiant į ankstesnę Europos 
Parlamento rezoliuciją, Europos 
ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 
nuomonę*, Komisijos veiklą ir plačiosios 
visuomenės susirūpinimą alkoholio 
daroma žala, ypač jauniems ir 
pažeidžiamiems vartotojams, Komisija 
kartu su valstybėmis narėmis turėtų 
nustatyti specialiai jaunimui skirtų 
gėrimų, tokių kaip alkoholiniai kokteiliai 
(angl. alkopops), apibrėžimą. Dėl jų 
alkoholinių savybių jiems turėtų būti 
taikomi griežtesni ženklinimo 
reikalavimai ir parduotuvėse jie turėtų 
būti aiškiai atskirti nuo gaiviųjų gėrimų.
* OL L 77, 2009 3 31, p. 73.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

visiškai apimančių techninių standartų 
sąrašas taip užtikrinant, kad minėti 
standartai būtų taikomi visais grandinės 
etapais ir kad vartotojai būtų apsaugoti ir 
tinkamai informuoti. Šiame teisės akte visų 
pirma tiksliai ir išsamiai apibrėžiamos 
medžiagos, kurios gali būti naudojamos 
gamyboje, jų naudojimo sąlygos ir 
pateikimas, tikslus vynininkystės metodų ir 
apdorojimo tipų sąrašas; draudžiama 
taikyti į šį sąrašą neįtrauktą metodą. Todėl 
tikslinga nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių sąrašas 
ir pateikiamas mitybinis teiginys. Alui, 
likeriniams vynams, putojantiems vynams, 
aromatizuotiems vynams ir panašiems 
produktams, kurie gaminami iš kitų vaisių 
nei vynuogės, vaisių alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta Europos 
Parlamento ir Tarybos 2008 m. sausio 15 
d. reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir spiritinių gėrimų 
bei alkoholinių kokteilių geografinių 
nuorodų apsaugos1 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.

OL L [...], [...], p. [...]. 2 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo reikėtų taip pat paminėti likerinius vynus, putojančius vynus, aromatizuotus 
vynus ir panašius produktus, kurie gaminami iš kitų vaisių nei vynuogės. Vynas, alus ir 
spiritiniai gėrimai jau įtraukti į ES reglamentus, o alkoholiniai kokteiliai neįtraukti. Vis dėlto 
šiuo metu nelengva suklasifikuoti alkoholinius kokteilius, todėl kol kas jie neturėtų būti 
įtraukti ir turėtų įeiti į Komisijos parengtą pranešimą.
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Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(29) Siekiant užtikrinti visišką skaidrumą 
ir atsekamumą, turi būti privaloma visos 
mėsos kilmės šalies arba provenencijos 
vietos nuoroda. Visais atvejais kilmės 
šalies ar provenencijos vietos nuoroda 
turėtų būti pateikta taip, kad vartotojas 
nebūtų suklaidintas, ir remiantis aiškiai 
apibrėžtais kriterijais, 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.

Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, vartotojai turi būti informuojami apie mėsos kilmės šalį.

Pakeitimas 10

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 

(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 vartotojų pasirinkimo 
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reikalavimo privaloma tvarka įtraukti
mitybinį teiginį, išskyrus jei įpareigojimas 
teikti tokią informaciją nustatytas kitais 
Bendrijos teisės aktais.

veiksnys, arba kurių išorinė pakuotė ar 
etiketė yra pernelyg 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.

Pagrindimas

Netikslinga, jei vien dėl išsamių ženklinimo reikalavimų ateityje reikės didinti maisto 
produktų pakuotes. Dėl to susidarytų daugiau pakuočių atliekų, galbūt būtų didinamos 
porcijos arba apgaulingai didelėse pakuotėse liktų tuščios vietos.

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atlikus mokslinius tyrimus 
nustatyta, kad, 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, energetinė vertė 
(kaloringumas) 100 g arba 100 ml turėtų 
būti nurodoma pakuotės priekinės dalies 
pagrindiniame regėjimo lauke. Vis dėlto 
visa informacija apie maistingumą 
(pakartotinai nurodant energetinę vertę) 
turėtų būti pateikiama drauge vienoje 
vietoje pagrindiniame pakuotės regėjimo 
lauke.  

Pagrindimas

Pageidautina, kad privaloma tvarka ar savanoriškai teikiama informacija apie maistingumą 
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būtų nurodoma tame pačiame etiketės regėjimo lauke (galiojančiuose teisės aktuose nurodyta 
taip pateikti mitybinį teiginį), nes vartotojas susipainiotų, jei įvairios informacijos apie 
maistingumą tektų ieškoti įvairiose pakuotės vietose.

Pakeitimas 12

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 nedelsiant greitai 
rinktis. Tačiau visoje Bendrijoje nėra
mokslinių įrodymų, kaip eilinis vartotojas 
supranta kitokius informacijos raiškos 
būdus ir kaip tokia informacija naudojasi.
Siekiant, kad būtų lengviau palyginti 
produktus skirtingo dydžio pakuotėse,
tikslinga išsaugoti privalomą išlygą, pagal 
kurią mitybiniame teiginyje turėtų būti 
nurodomi kiekiai, esantys 100 g / 100 ml. 
Be to, tikslinga leisti vykdyti vartotojų
supratimo mokslinius tyrimus tam, kad 
prireikus būtų galima pradėti taikyti 
suderintas sistemas.

Pagrindimas

Nurodant energinę vertę ir maistinių medžiagų kiekį 100 g arba 100 ml vartotojams 
suteikiama galimybė tiesiogiai palyginti produktus. Taigi ši informacija turėtų būti privaloma. 
Visa kita informacija ant pakuočių neprivaloma ir gamintojai gali rinktis, kokią informaciją 
reikėtų pateikti apie produktą.
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Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(41) Valstybėms narėms turėtų būti palikta 
teisė nustatyti informacijos apie nefasuotus 
maisto produktus ir fasuotus maisto 
produktus bei paruoštus valgius, kuriuos 
gamina ir galutiniam vartotojui tiekia 
vietos mažmeninės įmonės ir viešojo 
maitinimo įstaigos, 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 visada prieinama toje 
vietoje, kur maistas perkamas arba 
vartojamas.

Pagrindimas

Fasuoti maisto produktai, kuriuos gamina smulkios mažmeninės įmonės ir viešojo maitinimo 
įstaigos, yra ruošiami ne standartiniu būdu, o sudedamosios dalys ir receptai gali dažnai būti 
skirtingi. Neįmanoma nustatyti tikslaus mitybinio teiginio šių tipų maisto produktams. Be to, 
ši užduotis atimtų per daug laiko iš atitinkamų bendrovių ir per daug joms kainuotų. Svarbu, 
kad šių tipų maisto produktams apskritai nebūtų taikomas reikalavimas pateikti mitybinį 
teiginį arba valstybėms narėms būtų suteikta teisė nustatyti šių kategorijų produktams 
taikytinas taisykles, kaip jau numatyta nefasuotiems maisto produktams.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
49 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(49a) Įprastų maisto gamybos sektoriaus 
produktų ir mažmeninės maisto produktų 
prekybos sektoriaus šviežių gaminių, 
gaminamų tiesiogiai pardavimo vietose, 
sudėtyje gali būti medžiagų, kurios 
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jautriems asmenims sukelia alergines 
arba netoleravimo reakcijas. Tai būtent 
nefasuoti produktai, kurie parduodami 
tiesioginio kontakto su pirkėju metu, taigi 
atitinkamą informaciją reikėtų suteikti, 
pvz., pokalbyje pardavimo metu arba 
pardavimo vietose naudojant aiškiai 
matomus ženklus arba pateikiant 
informacinę medžiagą ekranuose.

Pagrindimas

Vargu, ar įmanoma pateikti visų nefasuotų prekių išsamų žymėjimų dėl alergijos, be to, tai 
gerokai sumažintų mažų ir vidutinių įmonių konkurencingumą ir padidintų jų išlaidas. Be to, 
kryžminio užkrėtimo negalima išvengti patalpose, kuriose yra ribotas apdirbimui naudojamų 
patalpų dydis.

Pakeitimas 15

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 sufasuotiems
maisto produktams, įskaitant viešojo 
maitinimo įstaigų teikiamus maisto 
produktus, ir viešojo maitinimo įstaigoms 
tiekti skirtus maisto produktus.

Jis nėra taikomas produktams, kurie yra 
pakuojami tiesiogiai pardavimo vietoje 
prieš pateikiant juos galutiniam 
vartotojui, išskyrus šio reglamento III 
priede nurodytas taisykles.
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Pagrindimas

Taip dažnai būna būtent prekiaujant maisto produktais, kai pakuojami produktai, kurie 
gaminami ir teikiami tiesiogiai galutiniam vartotojui 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.

Pakeitimas 16

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki ...* Komisija paskelbia išsamų ir 
naujausią tam tikriems maisto 
produktams taikomuose konkrečiuose ES
teisės aktuose nustatytų ženklinimo 
reikalavimų sąrašą. Komisija ne vėliau 
kaip ... ** pateikia Europos Parlamentui 
ir Tarybai ataskaitą apie šių konkrečių 
ženklinimo reikalavimų atitikimą šiam 
reglamentui. Prireikus Komisija kartu su 
šia ataskaita pateikia atitinkamą 
pasiūlymą.
___________
*
** per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Pagrindimas

Vienas iš pagrindinių šio pasiūlymo tikslų – supaprastinimas. Yra per daug konkretiems 
sektoriams skirtų EB direktyvų ir reglamentų, kuriuose yra nuostatos dėl ženklinimo. Būtina 
surinkti jas visas, patikrinti jų atitikimą bendriesiems principams ir suteikti visiems maisto 
produktų verslo suinteresuotiems subjektams ir įmonėms galimybę lengvai prieiti prie 
informacijos apie šiuos gausius reikalavimus, atsižvelgiant į galimus neatitikimus 
bendrosioms taisyklėms.
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Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ea) „nesufasuotas maistas“ – tai maisto 
produktai, kurie nesufasuoti siūlomi 
pardavimui galutiniam vartotojui ir 
sufasuojami tik pardavimo galutiniam 
vartotojui momentu bei maisto produktai 
ir švieži produktai, kurie yra sufasuojami 
pardavimo vietoje ir skirti parduoti 
nedelsiant; šis punktas taikomas 
remiantis šio reglamento III priedu;

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(s) „minimalus maisto produkto 
tinkamumo vartoti terminas“ – data, iki 
kurios pagal nurodymus laikomas 
produktas išlaiko savo specifines savybes;

Pagrindimas

Minimalus tinkamumo vartoti terminas turi būti naudojamas kartu su nurodytomis laikymo 
sąlygomis. Maisto verslo įmonė privalo nustatyti ir nurodyti minimalų tinkamumo vartoti 
terminą kartu su laikymo sąlygomis Be to, ten pat turi būti nurodyta galutinis suvartojimo 
terminas. 
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Pakeitimas 19

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ta) „Maisto produkto pakaitalas“ 
maisto produktas, kuris primena kitą 
maisto produktą, kuriame paprastai 
naudojama viena sudedamoji dalis 
visiškai arba dalinai sumaišyta su kita 
sudedamąja dalimi arba pakeista ja.

Pagrindimas

Vartotojus klaidina vis dažniau naudojami maisto produktų pakaitalai, kuriuose įprastos 
sudedamosios dalys pakeistos pigesniais pakaitalais.

Pakeitimas 20

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės
aktus nustatomi nauji reikalavimai,
svarstoma, ar įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams reikia pereinamojo 

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, 
įsigaliojus naujiesiems reikalavimams
nustatomas pereinamasis laikotarpis, per 
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laikotarpio, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie 
rinkai buvo tiekti dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau 
pardavinėti, kol jos baigsis.

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

Pagrindimas

Siekiant, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai be sutrikimų, taip pat siekiant sumažinti pakuočių 
atliekas, tikslinga pradedant taikyti naujus ženklinimo reikalavimus numatyti pereinamąjį 
laikotarpį.

Pakeitimas 22

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

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)“; 
Maisto produktas, kuris yra tik produkto 
pakaitalas arba jame yra sudedamųjų 
medžiagų pakaitalo, prekybos vietoje, jei 
įmanoma, atskiriamas nuo kitų maisto 
produktų.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ca) naudojant iliustracijas, kurios 
suteikia vartotojams klaidingos 
informacijos apie tikrąjį maisto produkto 
pobūdį arba jo kilmę.

Pagrindimas

Paveikslėliai ir grafiniai vaizdai negali būti naudojami sąmoningai vartotojams klaidinti dėl 
tikrosios maisto produkto kilmės. Reklaminė ar neprivalomoji informacija neturėtų nustelbti 
ar trukdyti pastebėti privalomąją informaciją.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Ši atsakomybė neturėtų apsiriboti tik sveikatos apsaugos klausimais. 
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Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

 Žodis „rinka“ gali būti neteisingai suprastas kaip „pasaulio rinka“. Todėl svarbu nurodyti, 
kad čia turima mintyje ES vidaus rinka.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Maisto verslo operatoriai, vykdantys 
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, neperžengdami savo 
veiklos ribų, netiekia maisto produktų, 
kurie, kaip žinoma, remiantis jų turima
profesine informacija arba jų tiekėjų 
perduotais duomenimis, neatitinka šio 
reglamento reikalavimų.

Pagrindimas

Prekybininkai negali būti iš anksto laikomi visiškai atsakingais už informaciją, pateiktą apie 
produktus, ant kurių nėra jų prekės ženklo.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame 
skyriuje nustatytomis išimtimis, privaloma 
nurodyti šiuos duomenis: 

1. Remiantis 10–34 straipsniais ir šiame, V 
ir VI skyriuose nustatytomis išimtimis, 
privaloma nurodyti šiuos duomenis:

Pagrindimas

Nurodant V ir VI skyrius paaiškinama, kad nefasuotiems maisto produktams netaikoma 
nuostata pateikti visus privalomus duomenis ir kad savanoriškai paženklintiems maisto 
produktams IV skyriaus reikalavimai taikomi tik tuo atveju, jeigu pateikiama savanoriška 
informacija. Maisto verslo operatoriai, savanoriškai teikiantys mitybinę informaciją, neturėtų 
privalėti pateikti kitos informacijos, kurią paprastai reikalaujama pateikti fasuotų maisto 
produktų atveju ir kuri nesvarbi nefasuotų produktų atveju. Be to, maisto verslo operatoriai 
turėtų turėti galimybę nuspręsti, kaip pateikti minėtąją informaciją.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) maisto produkto pavadinimą; (a) pavadinimas, kuriuo produktas 
parduodamas;

Pagrindimas

- 1 dalies ah punktai: siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su 
galiojančiais Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais (žr. 3 straipsnį, pvz., 
inter alia „pavadinimas, kuriuo produktas parduodamas“, „grynasis kiekis“).
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) visas II priede išvardytas sudedamąsias 
dalis, galinčias sukelti alergiją ar 
netoleravimą, ir bet kokias jų išvestines 
medžiagas, nepažeidžiant nefasuotiems 
maisto produktams skirtų specialių 
nuostatų; 

Pagrindimas

Komisijos tekste, susijusiame su 13 straipsnio 4 dalimi, prievolė ženklinti alergenus 
išplečiama ir apima nefasuotus maisto produktus. Reikalavimas ženklinti alergenus reikštų, 
kad reikia sistemingai ženklinti alergenus siekiant išvengti kryžminės taršos rizikos. Vis dėlto 
atrodo, kad alergiškų žmonių organizacijos teikia pirmenybę reikalavimui teikti informaciją 
pardavimo vietose pateikiant ją ekranuose arba duomenų lentelėse. 

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą,
arba „tinka vartoti iki…“ (datą);

(f) minimalų tinkamumo vartoti terminą, o 
mikrobiologiniu požiūriu labai greitai 
gendantiems maisto produktams – „tinka 
vartoti iki…“ (datą);

Pakeitimas 31

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pagaminimo datą;
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(h) gamintojo, pakuotojo, pardavėjo, 
importuotojo arba kartais maisto verslo 
įmonės, kurios vardu arba komercinės 
įmonės pavadinimu naudojantis maisto 
produktas parduodamas, pavadinimą arba 
komercinės įmonės pavadinimą ir adresą
Bendrijoje;

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad būtų privaloma paminėti operatoriaus, atsakingo už produkto pateikimą 
į Bendrijos rinką pirmąjį kartą, vardą arba komercinės įmonės pavadinimą ir adresą 
Bendrijoje. Šiuo tikslu numatytą sąrašą reikia pratęsti ir patikslinti.

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies i punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(i) neperdirbto maisto ir visos mėsos, 
įskaitant žuvį ir kiautuotuosius 
vėžiagyvius, kilmės šalį arba provenencijos 
vietą, laikantis galiojančių taisyklių, 
susijusių su jautiena; 
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Pagrindimas

Siekiant skaidrumo, vartotojai turi būti informuojami apie mėsos kilmės šalį. Informacija apie 
kilmės šalį, kurioje gyvūnas buvo auginamas ir kurioje mėsa buvo pakuojama – labai svarbus 
pagrįsto vartotojų pasirinkimo veiksnys.

Pakeitimas 34

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.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į šiuos nuostatos svarbą, Komisijai neturėtų būti suteikta išskirtinė teisė keisti 
privalomų duomenų sąrašą. 

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali iš dalies keisti III priedą. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 

Išbraukta.
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49 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Pagrindimas

Privalomojo ženklinimo elementų pakeitimai nėra reglamento„neesminės nuostatos“, dėl 
kurių būtų galima susitarti taikant komitologijos procedūrą. Tai įstatymų leidėjų išimtinė 
teisė.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės 
Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo 
vienetų.

9 straipsniu nepažeidžiamos konkretesnės 
Bendrijos nuostatos dėl svorio ir matavimo 
vienetų. Laikomasi 2007 m. rugsėjo 5 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2007/45/EB, nustatančios 
taisykles dėl fasuotų produktų vardinių 
kiekių1, nuostatų.
_________

1 OL L 247, 2007 9 21, p. 17.

Pagrindimas

Tam, kad reglamentą būtų lengviau skaityti, derėtų įrašyti nuorodą į Direktyvą 2007/45/EB, 
nustatančią taisykles dėl fasuotų produktų vardinių kiekių.

Pakeitimas 37

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 

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos. 

4. Nefasuotiems maisto produktams ir 
vartotojo prašymu pardavimo vietoje 
pakuojamiems arba fasuotiems 
tiesioginiam pardavimui maisto 
produktams taikomos 41 straipsnio 
nuostatos. 

Pagrindimas

Šiuo papildymu paaiškinama, kad 13 straipsnio 4 dalyje 41 straipsnis minimas dėl to, kad jis 
taikomas ne tik fasuotiems maisto produktais, bet ir fasuotiems tiesioginiam pardavimui 
(pardavimo vietoje pakuojamiems) maisto produktams. Komisijos siūlomoje 13 straipsnio 4 
dalies formuluotėje nenurodomi fasuoti tiesioginiam pardavimui maisto produktai, nors jie 
reglamentuojami 41 straipsnyje, kuris nurodytas 13 straipsnio 4 dalyje. 

Pakeitimas 39

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 

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 aiškiai ir 
įskaitomai siekiant išvengti bet kokios 
galimybės suklaidinti vartotoją. Kiti 
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mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

elementai, į kuriuos būtina atsižvelgti 
norint užtikrinti informacijos apie maisto 
produktą įskaitomumą, yra teksto 
išdėstymas, stilius, dydis ir spalva, fono 
spalva, pakuotė, spausdinimas ir atstumas 
bei kampas, iš kurio žiūrima.

Pagrindimas

Visa ant pakuotės nurodoma informacija turėtų būti lengvai matoma, aiškiai įskaitoma ir 
turėtų neklaidinti vartotojų, kad vartotojai galėtų pagrįstai rinktis.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
būtų užtikrintas didelis spausdinto teksto 
ir fono kontrastas ir kad jie būtų lengvai 
matomi, aiškiai įskaitomi ir jų nebūtų 
įmanoma ištrinti. Kiti elementai, į kuriuos 
būtina atsižvelgti norint užtikrinti 
informacijos apie maisto produktą 
įskaitomumą, yra teksto išdėstymas, stilius 
ir šrifto tipas. Rinkodaros informacija 
neturi nustelbti privalomosios 
informacijos.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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



PE430.628v02-00 28/58 AD\806188LT.doc

LT

Pagrindimas

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

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) 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.

Pagrindimas

Pagal šios dalies nuostatas Komisijai būtų suteikti išskirtinai platūs įgaliojimai, o šiuo atveju 
mintyje turimos ne tik neesminės nuostatos.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei
50 cm2.
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Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 2 dalis netaikoma 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems maisto produktams.

5. 2 dalis netaikoma 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse nurodytiems maisto produktams. Jei 
valstybėje narėje yra kelios oficialios 
kalbos, šių kategorijų pakuotėms ir tarai 
gali būti numatytos specialios 
nacionalinės nuostatos.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pagal Direktyvos 2004/27/EB (kuria iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB) 56a straipsnį 
privaloma pateikti vaistų pavadinimus Brailio raštu ir reikalaujama, kad pakuotėje esantis 
informacinis lapelis būtų pateikiamas taip, kad jį galėtų suprasti aklieji ir silpnaregiai. 
Kadangi maisto produktai, kuriuose yra alergiją sukeliančių sudedamųjų dalių, gali sukelti 
rimtų problemų apie tai nežinantiems vartotojams, reikėtų plačiau taikyti privalomą maisto 
produktų sudedamųjų dalių žymėjimą Brailio raštu. 
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Pakeitimas 46

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 plotas mažesnis nei 50 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.

Pakeitimas 47

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nefasuotų prekių atveju, įskaitant 
prekes, siūlomas viešojo maitinimo 
paslaugų teikėjų, nurodytų 2 straipsnio 2 
dalies d punkte, ir taikant išimtį pagal 9 
straipsnio 1 dalies c punktą ir III priedą, 
nereikalaujama teikti 9 ir 29 straipsniuose 
išvardytos informacijos.

Pagrindimas

Mandatory particulars and content (art 9 and article 29) should not apply to non pre-packed 
food or for mass caterers (restaurants, canteens, schools and hospitals). The amount of small 
and middle sized enterprises supplying non pre-packed food is high and labelling should, 
through the perspective of lowering costs and bureaucracy, not be mandatory for this 
category of suppliers. Also the procedures are most often not standardised: ingredients 
change on a daily basis. It should also be borne in mind that the traditional food production 
sector is particularly responsible for preserving regional specialities, for creativity and for 
innovation and thus ensures the diversity of the products available. It is therefore important 
to exclude these producers from the nutrition declaration requirement. Any ingredient listed 
in Annex II causing allergies or intolerances, and any substance derived there from should 
not be included in this exception.
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Pakeitimas 48

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

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 
2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Aiškesnis ir veiksmingesnis alergiją sukeliančios ar netoleruojamos medžiagos, o ne šios 
medžiagos turinčios sudedamosios dalies, ženklinimas. 
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Pakeitimas 50

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) maisto produktas nefasuotas ir 
pardavimo vietoje pastebimai nurodoma, 
kad:
- informaciją apie alergines medžiagas 
pirkėjai turėtų gauti tiesiogiai prekybos 
vietoje pateikiamoje informacinėje 
medžiagoje ir papildomai žodžiu iš 
pardavėjo; 
- pirkėjai informuojami, jog negalima 
atmesti kryžminės taršos galimybės;

Pagrindimas

Information concerning potential allergens is very important for allergic persons in 
connection with food which is not pre-packed, i.e. in a bakery or in a mass catering. But far-
reaching allergy labelling for non pre-packed products is virtually impossible to provide. It 
would place small and medium-sized undertakings at a considerable competitive 
disadvantage and increase their costs.  In addition, the possibility of cross-contamination 
cannot be excluded in premises where the area available for processing is limited. Therefore, 
the retailer of non pre-packed food can choose the method of informing the customer i.e. 
through a sales talk, by a clear sign, in a menu or via a hand-out.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(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 
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žmonėms vartoti skirtų skysčių taros1;
__________
1 OL L 176, 1985 7 6, p. 18.

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant 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 aiškumo dėl kietų ir skystų produktų atskyrimo.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl reglamento
25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Tinkama data nurodoma pagal IX 
priedą.

2. Tinkama data turi būti lengvai 
pastebima ir negali būti paslėpta. Ji
nurodoma taip:
Minimalus tinkamumo vartoti terminas:

Prieš datą rašomi šie žodžiai:
„Geriausias iki [data]“, kai datoje 
nurodoma diena,
„Geriausias iki [mėnesis]“ – visais kitais 
atvejais.

Pagrindimas

Siekiant aiškumo IX priedas turėtų būti įtrauktas į teisėkūros dokumento tekstą. Frazė 
„Geriausias iki…“ turėtų būti paaiškinta pagal nacionalinius įstatymus arba nacionalinius 
teisiškai neįpareigojančius susitarimus. Išbraukiama nuostata dėl leidimo nenurodyti atskirų 
valgomųjų ledų porcijų minimalų tinkamumo vartoti terminą. Atskiras porcijas galima atskirti 
nuo pakuotės ar prekių partijos, su kuria jos buvo parduotos, taigi svarbu ir būtina, kad ant 
kiekvienos atskiros porcijos būtų pažymėtas minimalus tinkamumo vartoti terminas.
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) energinė vertė; (a) energinė vertė (kaloringumas);

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) baltymų, angliavandenių, riebalų, 
išskiriant sočiąsias riebalų rūgštis, 
skaidulinių medžiagų, cukrų ir druskos
kiekiai.

Pagrindimas

Yra svarbu, kad privalomu teiginiu apie maistingumą nurodoma informacija apie pačias 
svarbiausias maistines medžiagas (baltymus, angliavandenius, pvz., cukrus, riebalus, 
sočiąsias riebalų rūgštis, natrį), kaip anksčiau nustatyta galiojančiuose teisės aktuose 
(Direktyva 90/496/EEB). Teikiant informaciją apie maistines medžiagas dėmesys neturi būti 
sutelktas vien tik į galinčias sukelti problemų maistines medžiagas, specialiai jas 
akcentuojant, kadangi sveikai maitinantis yra reikalinga visų šių elementų pusiausvyra.
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Pakeitimas 56

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ba) sočiųjų riebalų rūgščių, trans-
riebalų, skaidulinių medžiagų ir baltymų 
kiekiai.

Pakeitimas 57

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 ar vyno 
produktams, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 479/2008 1 straipsnio 1 dalyje ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1601/1991 2 
straipsnio 1 dalyje, panašiems 
produktams, pagamintiems, išskyrus 
pagamintus iš vynuogių, obuolių ir 
kriaušių sidrui, alui ir spiritiniams 
gėrimams, kaip apibrėžta Reglamento 
(EB) Nr. 110/2008 2 straipsnio 1 dalyje, ir 
kitiems alkoholiniams gėrimams. [Praėjus 
penkeriems metams po šio reglamento 
įsigaliojimo] Komisija parengia šios dalies 
taikymo šiems produktams ataskaitą ir 
kartu gali parengti konkrečius teisės 
aktus, pagal kuriuos būtų nustatytos šių 
produktų privalomojo maistingumo 
ženklinimo taisyklės. Tokie teisės aktai, 
skirti šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant,
priimami laikantis Sutarties dėl Europos 
Sąjungos veikimo 290 straipsnio
procedūros:

Pagrindimas

Prieš pradedant taikyti reikalavimą alkoholinių gėrimų etiketėse nurodyti sudedamąsias dalis 
arba maistingumą, reikėtų išaiškinti keletą pagrindinių klausimų, nes alkoholiniai gėrimai 
vartojami ne dėl jų maistinės vertės. Be to, Reglamentuose Nr. 479/2008, Nr. 1601/91 ir 
Nr. 110/2008 nurodyti vyno ir spiritinių gėrimų pateikimo ir ženklinimo būdai. Juose taip pat 
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numatyta galimybė nustatyti įgyvendinimo taisykles vadovaujantis specialiąja komitologijos 
procedūra. Siekiant nuoseklumo, šias nuostatas reikia palikti.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies f ir g punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(f) skaidulinių medžiagų; Išbraukta.
(g) baltymų;

Pakeitimas 59

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) cholesterolio;

Pagrindimas

Vartotojui gali būti naudinga, jei cholesterolis bus nurodomas atskirai nuo riebalų, kurių 
sudėtyje jo yra.

Pakeitimas 60

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.
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Pagrindimas

Nemanome, kad tai neesminis dalykas. Maistinių medžiagų sąrašo pakeitimai turės didelį 
poveikį. Taigi manome, kad tai turėtų atlikti įstatymų leidėjai.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl reglamento
30 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Kiekvienu konkrečiu atveju nurodoma 
vidutinė vertė, pagrįsta:

4. Nurodytos vertės yra vidutinės vertės 
minimalaus tinkamumo vartoti 
laikotarpio pabaigoje ir, kai reikia, 
pagrįstos:

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

Energinės vertės ir maistinių medžiagų 
nurodymo įgyvendinimo taisyklės, ypač 
susijusios su nurodytų verčių tikslumu, 
būtent nurodytų ir oficialiais patikrinimais 
nustatytų verčių skirtumu, patvirtinamos
49 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka po 
to, kai Europos maisto saugos tarnyba 
pateikė savo nuomonę.

Pagrindimas

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Pakeitimas 62
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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 1 porcijai, 
nurodomas pakuotėje esančių porcijų 
skaičius. Porcijos nurodomos naudojant 
žodį „porcija“. 

Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojai galėtų palyginti skirtingus tos pačios kategorijos maisto produktus 
(neatsižvelgiant į pakuočių dydį ir turinį), itin svarbu, kad energinė vertė ir maistinių 
medžiagų kiekis visada būtų nurodomi 100 g arba 100 ml. Be to, jei gamintojas pageidauja, 
kiekius galima būtų pateikti porcijai. 

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Mitybinis teiginys, nurodantis energinę 
vertę, riebalus, sočiąsias riebalų rūgštis, 
cukrų ir druską, gali būti papildomai
nurodomas XI priedo B dalyje nustatytų
orientacinių suvartojamų kiekių procentais, 
kaip tinkama – 100 g, 100 ml arba, 
remiantis 31 straipsnio 2 dalimi, – 1 
porcijai. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Trans-riebalai kartu su sočiosiomis riebalų rūgštimis turi būti nurodomi privalomame 
mitybiniame teiginyje ir todėl išbraukiami iš neprivalomų duomenų sąrašo.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be maistingumo ženklinimo 100 g arba
100 ml, ji gali būti pateikta porcijai, jei 
nurodomas kiekis porcijoje.

Pagrindimas

Lingvistinė vokiško teksto adaptacija versijoje anglų k. („be“) [Neturi įtakos lietuvių k. 
vertimui]. Siekiant neklaidinti vartotojo, maistingumo ženklinimas vienai porcijai turėtų būti 
leidžiamas tik tada, jei produkto etiketėje aiškiai nurodytas kiekis vienai porcijai. Derėtų leisti 
savanoriškai teikti papildomą informaciją apie pakuotėje esančių porcijų skaičių.
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Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei akivaizdu, kad
maisto produktas fasuotas kaip atskira 
porcija arba kelios aiškiai atskiriamos to 
paties dydžio porcijos.

Pagrindimas

Jei akivaizdu, kad maisto produktas fasuotas kaip atskira porcija arba kelios aiškiai 
atskiriamos to paties dydžio porcijos, jam turi būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir 
gaminiams, fasuotiems atskiromis porcijomis.

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija priima teisės aktus, kurie
nustato, kaip pagrindiniame regėjimo 
lauke pateikiama 29 straipsnio 1 dalies a 
punkte numatyta informacija tik porcijai 
apie maisto produktus, nenurodytus 2 
dalyje. Minėtieji teisės aktai, skirti šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, iki pereinamojo 
laikotarpio pabaigos priimami laikantis
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnio procedūros.
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Pagrindimas

 Kai kuriais atvejais vartotojams taip pat būtų naudinga, jei būtų pateikiamas energijos kiekis 
vienoje porcijoje. Tačiau šių porcijų dydžio apibrėžtis turi būti suderinta tokiu būdu, kad būtų 
galima atlikti nesudėtingą skirtingų to paties produkto rūšių palyginimą.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Grafinio pateikimo modelis nurodytas 
XIII priedo Ca dalyje.
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Pagrindimas

Grafinis pateikimas gali labai pagerinti vartotojų mitybinio teiginio supratimą.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 
mitybiniu teiginiu, pateikiama tame 
pačiame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, baltymai, angliavandeniai,
riebalai, išskiriant sočiąsias riebalų
rūgštis, skaidulinės medžiagos, cukrūs ir 
druska.

Pagrindimas

Ji turėtų būti pateikiama pakuotės priekinėje dalyje, kad vartotojai galėtų greitai pamatyti 
produkto energetinę vertę. Be išsamesnės informacijos pateikimo būtų naudinga, jei 
vartotojai gautų visą jiems reikalingą informaciją, kad galėtų pagrįstai apsispręsti iš tame 
pačiame regėjimo lauke pateikiamos informacijos.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.
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Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei energijos ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte nedidelis, 
mitybinį teiginį apie šias sudedamąsias 
dalis neprivaloma pateikti, išskyrus atvejį,
jei esama alergenų.

Pakeitimas 72

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
ypač pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 509/2006, dėl žemės 
ūkio produktų ir maisto produktų kaip 
garantuotų tradicinių gaminių1, 2006 m. 
kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 510/2006, dėl žemės ūkio produktų ir 
maisto produktų geografinių nuorodų ir 
kilmės vietos nuorodų apsaugos2, 2008 m. 
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balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo, 2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos4 ir pagal 
1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamentą 
(EEB) Nr. 1601/91 nustatantį bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių apibrėžimo, 
aprašymo ir pateikimo taisykles5, 3 ir 4 
dalys taikomos, kai maisto produkto kilmės 
šalis ar provenencijos vieta nurodomos 
savanoriškai, norint informuoti vartotoją, 
kad maisto produktas kilęs arba yra iš 
Europos bendrijos ar nurodytos šalies ar 
vietos.
1 OL L 93, 2006 3 31, p. 1.
2 OL L 93, 2006 3 31, p. 12.
3 OL L 148, 2008 6 6, p. 1.
4 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.
5 OL L 149, 1991 6 14, p. 1.

Pagrindimas

Yra svarbu išaiškinti, kokia yra tiksli 2 dalies taikymo sritis. Komisijos tikslas yra netaikyti 
kilmės ženklinimo produktams su geografine nuoroda.  Yra 5 reglamentai, reglamentuojantys 
geografines nuorodas, kurios turi būti paminėtos.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 14 straipsnio nuostatos netaikomos 
savanoriškai teikiamai informacijai, 
tačiau tokia informacija bet kokiu atveju 
turi būti aiškiai įskaitoma.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar 
provenencijos vieta skiriasi nuo jos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) dalies
(-ių), taip pat nurodoma šios (ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės šalis 
ar provenencijos vieta, išskyrus maisto 
produktus, kurių sudedamųjų dalių 
sąrašo pagal reglamento 20 straipsnį 
pateikti nereikalaujama.

Pagrindimas

Siekiant išlaikyti teksto rišlumą yra būtina pakeisti 3 dalį patikslinant, kad 3 dalis netaikoma 
produktų kategorijoms, kurioms yra taikoma 20 straipsnio 1 dalyje nurodyta išimtis.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Viskio kilmės šalis visada nurodoma 
pagrindiniame regėjimo lauke. Jei viskis 
pagamintas keliose valstybėse, nurodomos 
visos kilmės šalys.

Pagrindimas

Paprastai ES parduodamas viskis ženklinamas kilmės šalies etikete ir vartotojams ši 
informacija yra labai svarbi.  Tačiau kai kurių rūšių viskis, nenurodant jo kilmės, pažymimas 
kitais ženklais, kuriais bandoma įteigti, kad jis pagamintas vienoje iš pagrindinių viskį 
gaminančių šalių, kai iš tikrųjų taip nėra.  Taigi, kad nebūtų klaidinami vartotojai, būtų 
tikslinga nurodyti visų ES parduodamų viskio rūšių kilmės šalį.
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl reglamento
Skyrius VI

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skyrius išbrauktas.

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje 
principams.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl reglamento
Skyrius VII

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skyrius išbrauktas.

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje 
principams.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17 straipsnio 1 dalis taikoma nuo 
[pirmosios mėnesio dienos, praėjus 15 
metų nuo įsigaliojimo].
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Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba 
mažiau nei 10 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija
2 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus 
straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo]. 14 
straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo 
įsigaliojimo].

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba 
mažiau nei 100 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija
5 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus 
straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo]. 14 
straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo 
įsigaliojimo].

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maisto produktai, pateikti į apyvartą iki 
šio reglamento įsigaliojimo ir kurie 
neatitinka jo reikalavimų, gali būti toliau 
teikiami ES rinkai, kol baigsis jų atsargos. 
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.3 punkto dešinioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“ ,,sudėtyje yra aspartamo“

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu naudojant įprastinį pavadinimą, o ne techninį terminą siekiama geresnio 
vartotojo supratimo.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. VAISIŲ IR DARŽOVIŲ 
PAVIRŠIAUS APDOROJIMAS
Vaisiai ir 
daržovės, kurių 
paviršius nuėmus 
derlių buvo 
apdorotas maisto 
priedais arba 
pesticidais

„apdorotas 
paviršius“

Pagrindimas

Galiojančiose taisyklėse nėra bendrų reikalavimų dėl informacijos apie tai, kaip nuėmus 
derlių vaisiai ir daržovės buvo apdoroti įvairių priedų arba pesticidų pagalba siekiant ilgiau 
išlaikyti juos šviežius.  Tai reiškia, kad vartotojas perka produktus, kurie iš tikrųjų nėra tokie 
„švieži“. Vartotojai turi teisę gauti informaciją apie tai, kad maisto produktų, kuriuos jie 
perka paviršius buvo apdorotas cheminėmis medžiagomis.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Mėsos ir paukštienos produktai
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Kai vištienos gaminiuose naudojami 
jautienos arba kiaulienos baltymai, tai 
visada turėtų būti aiškiai nurodoma ant 
pakuotės.

Pagrindimas

Jei gaminant vištienos produktus naudojami jautienos arba kiaulienos baltymai, vartotojas 
visada turėtų būti apie tai informuotas. Tai vartotojams svarbi informacija, ypač dėl religinių 
priežasčių.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3, 4, 5 ir 5a įtraukos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- žmonėms vartoti skirtas vanduo, įskaitant 
vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir
(arba) kvapiųjų medžiagų;

natūralus mineralinis vanduo arba kitoks 
vanduo, skirtas žmonėms vartoti, įskaitant 
vandenį, į kurį įdėta tik anglies dioksido ir
(arba) kvapiųjų medžiagų;

- prieskoninis augalas, prieskonis arba jų 
mišiniai;

- prieskoniniai augalai, prieskoniai, 
pagardai ir jų mišiniai;

- druska ir druskos pakaitalai; - druska ir druskos pakaitalai;

- cukrus;

Pagrindimas
Vanduo. Šio pasiūlymo 28 straipsnio 1 dalyje teigiama „Šio skirsnio nuostatos netaikomos 
maisto produktams, kuriems taikomi šie teisės aktai: b) Tarybos direktyva 80/77/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su natūralaus mineralinio vandens naudojimu ir prekyba, 
suderinimo“. Siekiant išvengti painiavos, svarbu IV priede nurodyti išimtį, taikomą visam į 
butelius pilstomam vandeniui, panašią į Direktyvos 90/496 1 straipsnio 2 dalį.
Prieskoniniai augalai. Patikslinimas.
Cukrus. Cukrų sudaro vienintelė maistinė medžiaga, kurią lengva nustatyti neklaidinant 
vartotojų.
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Pakeitimas 86

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 75 cm2.

Pagrindimas

Mažesnėms kaip 75 cm² dydžio pakuotėms reikalavimas pateikti informaciją apie produkto 
maistingumą turėtų būti netaikomas.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- kramtomoji guma;

Pagrindimas

Maisto produktams, pavyzdžiui, rinkiniams ir dovanoms, mišrioms pakuotėms ir kramtomajai 
gumai taip pat turėtų būti taikomos išimtys.

Pakeitimas 88

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;

Pagrindimas

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
include providers of mass catering services, likewise produce products for direct delivery to 
the consumer. « There are no standardised procedures: ingredients change on a daily basis.  
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The traditional food production sector is particularly responsible for preserving regional 
specialities, and ensuring the diversity of the products available.  It is therefore important to 
exclude these producers from the nutrition declaration requirement.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo C a dalis (nauja)

Komisijos 
siūlomas 
tekstas

Pakeitimas

Ca DALIS. MAISTO PRODUKTŲ, KURIE PRIMENA KITĄ 
MAISTO PRODUKTĄ, PAVADINIMAI
No Rūšies, kokybės ir sudėties 

skirtumai 
Pavadinimas, 
kuriuo produktas 
parduodamas 

1. Palyginti su sūriu, pieno riebalai 
visiškai arba iš dalies pakeisti 
augaliniais riebalais

Sūrio pakaitalas

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

Kumpio pakaitalas

Pagrindimas

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

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A dalies 5 punkto kairioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Prieskonių ir prieskoninių augalų 
mišiniai, kuriuose pagal masę neišsiskiria 
nė vienas prieskonis ar prieskoninis 
augalas

5. Prieskonių ir prieskoninių augalų 
mišiniai arba produktai, kuriuose pagal 
masę neišsiskiria nė vienas prieskonis ar 
prieskoninis augalas
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Pagrindimas

Turi būti išsaugota dabartinė sistema. Į ją iki šiol įtraukti prieskonių produktai.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 1 ir 2 punktų dešinioji skiltis 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Aliejus“ su: 1. „Aliejus“ su:
atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi 
būti įrašytas būdvardis „hidrintas“, jei 
mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų 
rūgščių ir trans-riebalų kiekis.

Nurodant hidrintą aliejų prieš „aliejus“ turi 
būti įrašytas būdvardis „hidrintas“.

2. „Riebalai“ su: 2. „Riebalai“ su:

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ 
turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“, jei 
mitybiniame teiginyje nenurodytas sočiųjų 
rūgščių ir trans-riebalų kiekis.

Nurodant hidrintus riebalus prieš „riebalai“ 
turi būti įrašytas būdvardis „hidrinti“.

Pagrindimas

Trans-riebalų žala sveikatai pripažinta, jie uždrausti keliose valstybėse. Taigi turi būti 
privaloma itin aiškiai nurodyti, kad jų yra. Tai, kad jie įtraukti į mitybinį teiginį, neturėtų 
kliudyti juos aiškiai nurodyti tarp sudedamųjų dalių.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 4 punkto kairioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Krakmolai ir fizikiniais būdais arba 
fermentais modifikuoti krakmolai

4. Krakmolai ir fizikiniais būdais arba 
fermentais modifikuoti krakmolai,
iškaitinti arba dekstrinuoti krakmolai, 
rūgštimi ar šarmais apdoroti krakmolai 
bei balinti krakmolai

Pagrindimas

Į kategoriją „krakmolai“ turėtų būti taip pat įtraukti iškaitinti arba dekstrinuoti krakmolai, 
rūgštimi ar šarmais apdoroti krakmolai bei balinti krakmolai. Šios medžiagos praktiškai 
naudojamos maisto produktų gamyboje ir turėtų būti įtrauktos į sudedamųjų dalių sąrašą. 
Direktyvoje 95/2/EB dėl maisto priedų konkrečiai nurodoma, kad jos neįtraukiamos į 
direktyvos taikymo sritį.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 punkto 1 dalis

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 pakavimo metu 
nustatytas grynasis maisto produkto svoris 
be skystos terpės.

Pagrindimas

Kietas maisto produktas skystoje terpėje nuo gamybos iki pardavimo vartotojui keičia gryną 
svorį dėl įprastos sąveikos tarp kieto maisto produkto ir skystos terpės. Gryno svorio pokyčių 
mastas priklauso nuo keletos aplinkybių: laiko, temperatūros ir gabenimo ir laikymo sąlygų. 
Todėl turėtų būti nurodytas grynas svoris pagaminimo momentu, kai maisto produkto 
gamintojas yra visiškai atsakingas už produktą ir gali teisingai nurodyti gryną svorį.
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Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 1 punktas ir lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Vitaminai ir mineralinės medžiagos, 
kurie gali būti nurodomi, ir 
rekomenduojamos paros normos (RPN)

1. Vitaminai ir mineralinės medžiagos, 
kurie gali būti nurodomi, ir 
rekomenduojamos paros normos (RPN)

Vitaminas A (µg) 800 Vitaminas A (µg) 800
Vitaminas D (µg) 5 Vitaminas D (µg) 5
Vitaminas E (mg) 10 Vitaminas E (mg) 12

Vitaminas K (µg) 75
Vitaminas C (mg) 60 Vitaminas C (mg) 80

Tiaminas (mg) 1,4 Tiaminas (Vitaminas B1)
(mg)

1,1

Riboflavinas (mg) 1,6 Riboflavinas (mg) 1,4
Niacinas (mg) 18 Niacinas (mg) 16
Vitaminas B6 (mg) 2 Vitaminas B6 (mg) 1,4
Folacinas (µg) 200 Folio rūgštis (μg) 200
Vitaminas B12 (µg) 1 Vitaminas B12 (µg) 2,5
Biotinas (mg) 0,15 Biotinas (µg) 50
Pantoteno rūgštis (mg) 6 Pantoteno rūgštis (mg) 6

Kalis (mg) 2000
Chloridas (mg) 800

Kalcis (mg) 800 Kalcis (mg) 800
Fosforas (mg) 800 Fosforas (mg) 700
Geležis (mg) 14 Geležis (mg) 14
Magnis (mg) 300 Magnis (mg) 375
Cinkas (mg) 15 Cinkas (mg) 10

Varis (mg) 1
Manganas (mg) 2
Fluoridas (mg) 3,5
Selenas (µg) 55
Chromas (µg) 40
Molibdenas (µg) 50

Jodas (µg) 150 Jodas (µg) 150

Pagrindimas

Rekomenduojamas paros normas (RPN) reikia pritaikyti prie naujų nurodomųjų kiekių pagal 
Direktyvos 2008/100/EB dėl maisto produktų maistingumo ženklinimo pakeitimą (OL L 285, 
p. 9). 
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Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl reglamento
XII priedo lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas


angliavandeniai 
(išskyrus poliolius)

4 kcal/g —
17 kJ/g


angliavandeniai (išskyrus 
poliolius)

4 kcal/g


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


salatrimai

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

Pagrindimas

Jei apskaičiuoti naudojami du skirtingi vienetai, dėl nenuoseklių perskaičiavimo koeficientų 
gaunami prieštaringi rezultatai. Nuoroda „kcal“ yra matavimo vienetas, vartotojams 
suprantamesnis už matavimo vienetą „kJ“, todėl nurodyti reikėtų tik „kcal“.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo A dalies lentelės pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Energy kJ ir kcal – E
n
e
r
g
i
n
ė

– k
c
a
l
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Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo C a dalis (nauja)

Komisijos 
siūlomas tekstas

Pakeitimas

C DALIS – GRAFINIS MITYBINIO TEIGINIO PATEIKIMAS

Jei mitybinis teiginys iliustruojamas ir brėžinyje, be kitų grafinio 
vaizdavimo galimybių jis gali būti pateikiamas ir šiais būdais:  
Cilindrinis modelis

100 g yra: 
kcal / cukraus / riebalų / sočiųjų riebalų rūgščių / druskos 
rekomenduojamos suaugusiųjų dienos normos dalis procentais
Modelis „1 plius 4“
1 variantas
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vienoje porcijoje (porcija = 50 g)
energinė vertė / cukrus / riebalai / sočiosios riebalų rūgštys / 
druska
orientacinė dienos normos dalis procentais
2 variantas

vienoje porcijoje (porcija = 50 g)
energinė vertė / cukrus / riebalai / sočiosios riebalų rūgštys / 
druska
orientacinė dienos normos dalis procentais

Pagrindimas

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