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Pakeitimas 80
Cornelis de Jong

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. Norint neužkrauti pernelyg 
didelės naštos visų pirma tradicinių 
maisto produktų gamybos sektoriaus 
mažoms ir vidutinėms įmonėms, 
nefasuotiems produktams neturėtų būti 
taikomi ženklinimo reikalavimai.

Or. en

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.
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Pakeitimas 81
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(18) Kad informacijos apie maistą teisės 
aktai atitiktų kintančius vartotojų 
informacijos poreikius ir kad būtų išvengta 
nereikalingų pakuočių atliekų,
reikalavimas pateikti privalomąją 
informaciją apie maistą turėtų apsiriboti 
pagrindinės informacijos, kuri 
akivaizdžiai aktuali daugeliui vartotojų, 
nurodymu. Papildoma informacija, kurios 
neapima privaloma pagrindinė 
informacija, gali būti savo noru 
pateikiama vartotojams, kuriuos ji 
domina. Tai galima daryti naudojant 
naująsias informacijos ir ryšių 
technologijas, pvz., specializuotus 
interneto informacinius tinklapius ar 
brūkšninio kodo skaitytuvus prekybos 
vietose.

Or. de

Pagrindimas

Būtų netikslinga ant pakuotės nurodyti per daug informacijos. Be neigiamo poveikio aplinkai 
tai viršytų daugelio vartotojų, kurie pirkdami sprendimus priima per kelias sekundes, 
gebėjimą įsiminti informaciją. Todėl reikėtų užtikrinti, kad pagrindinė informacija, kuri 
akivaizdžiai yra svarbiausia, būtų nurodoma ant pakuotės, o papildoma informacija galėtų 
būti pateikiama ja susidomėjusiems vartotojams alternatyviais būdais.
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Pakeitimas 82
Cornelis de Jong

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.

Or. en

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.

Pakeitimas 83
Liem Hoang Ngoc

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 

(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 
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skaitančius asmenis, ir kad mažas šriftas –
viena pagrindinių vartotojų 
nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių.

skaitančius asmenis, ir kad mažas šriftas –
viena pagrindinių vartotojų 
nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių. Ant etikečių 
naudojamą raidžių dydį, šriftą, spalvą ir 
kontrastą vartotojai turėtų greitai ir 
lengvai įskaityti.

Or. fr

Pakeitimas 84
Toine Manders

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, suprantamos ir įskaitomos bei 
neturėtų būti perdėtai išsamios, 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.

Or. nl

Pagrindimas

Turi būti vengiama informacijos pertekliaus. Jei pateikiama per daug informacijos, maisto 
produkto etiketės netenka savo informacinio pobūdžio. Tai prieštarauja tikslui, kuriuo 
siekiama, kad vartotojai apdairiau pasirinktų maistą bei mitybą. 

Pakeitimas 85
Tiziano Motti, Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis
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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, kad vartotojai būtų patenkinti
maisto produktų etiketėmis, reikėtų 
bendrai atsižvelgti į tokius veiksnius kaip 
dydis, šriftas, spalva ir kontrastas.

Or. it

Pakeitimas 86
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant nuoseklumo, tos pačios taisyklės, kurios taikomos vynui, alui ir spiritiniams 
gėrimams, turėtų būti taikomos maišytiems alkoholiniams gėrimams.
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Pakeitimas 87
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 88
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) Kad vartotojams būtų pateikiama
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, turėtų 
būti pateikiama informacija apie visų 
alkoholinių gėrimų, įskaitant alkoholinius 
kokteilius, bet neįskaitant vyno,
sudedamąsias dalis.

Or. en

Pagrindimas

Vynui ir kitiems alkoholiniams gėrimams turi būti taikomi skirtingi reikalavimai. 1999 m. 
gegužės 17 d. reglamente 1493/1999 jau numatytas išsamus rinkinys techninių standartų, 
kurie apima visus vynininkystės metodus, gamybos metodus ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones, ir siekiama užtikrinti, kad minėtieji standartai būtų taikomi visais etapais ir kad 
vartotojai būtų apsaugoti ir tinkamai informuoti. Be to, ilgainiui produkto sudėtis keičiasi: 
kinta į butelius išpilstytas vynas.
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Pakeitimas 89
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) Kad vartotojams būtų pateikiama
informacija apie maistą, reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, turėtų 
būti pateikiama informacija apie
alkoholinių gėrimų sudedamąsias dalis.

Or. en

Pagrindimas

Turint mintyje šio reglamento tikslą užtikrinti aukšto lygio vartotojų sveikatos apsaugą, į šį 
reglamentą būtina įtraukti visus alkoholinius gėrimus.

Pakeitimas 90
Anna Maria Corazza Bildt

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 
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 

(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 
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 
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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.

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.

Or. en

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.

Pakeitimas 91
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
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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 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. 

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 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.

OL L [...], [...], p. [...].

Or. en

Pagrindimas

Nors su Komisija sutarta, kad vynui jau taikomos specialios taisyklės, šis susitarimas 
netaikomas alui ir spiritiniams gėrimams: vartotojams svarbu žinoti sudėtines dalis ne vien 
dėl šių produktų kaloringumo, bet taip pat todėl, kad juos gaminant dažnai naudojamos 
dirbtinės sudėtinės dalys.
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Pakeitimas 92
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 93
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą. 

Išbraukta.
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Todėl tikslinga užtikrinti, kad visų pirma 
būtų teikiama informacija apie maistinių 
medžiagų kiekį alkoholiniuose 
kokteiliuose.

Or. en

Pakeitimas 94
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(34) Apskritai vartotojai nežino, kaip 
alkoholiniai gėrimai gali veikti jų mitybą. 
Todėl tikslinga užtikrinti, kad būtų 
teikiama informacija apie energijos ir 
angliavandenių kiekį visuose
alkoholiniuose gėrimuose, išskyrus vyną.

Or. en

Pagrindimas

Vynui ir kitiems alkoholiniams gėrimams turi būti taikomi skirtingi reikalavimai. 1999 m. 
gegužės 17 d. reglamente 1493/1999 jau numatytas išsamus rinkinys techninių standartų, 
kurie apima visus vynininkystės metodus, gamybos metodus ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones, ir siekiama užtikrinti, kad minėtieji standartai būtų taikomi visais etapais ir kad 
vartotojai būtų apsaugoti ir tinkamai informuoti. Be to, ilgainiui produkto sudėtis keičiasi: 
kinta į butelius išpilstytas vynas.

Pakeitimas 95
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

bei angliavandenių kiekį visuose
alkoholiniuose gėrimuose, taip pat ir 
alkoholiniuose kokteiliuose.

Or. fr

Pakeitimas 96
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
36 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(36) Kad būtų išvengta nereikalingos 
naštos maisto produktų gamintojams ir 
prekybininkams, tam tikrų kategorijų 
maisto produktams, kurie yra neperdirbti 
arba kurių informacija apie maistingumą 
nėra lemiamas vartotojų pasirinkimo 
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.

Or. en

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.
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Pakeitimas 97
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol neatliktas joks vartotojų elgesio perkant maisto produktus tyrimas, kuris apimtų visas 
valstybes nares (taip pat žr. 38 konstatuojamąją dalį). Be to, dėl didelės maisto produktų 
pakuočių įvairovės sunku bendrai apibrėžti pagrindinį regėjimo lauką, o kai kurių pakuočių 
atveju sunku vienareikšmiškai nurodyti priekinę pakuotės dalį. 

Nurodoma informacija turėtų būti paprasta, aiški, lengvai suprantama ir pateikiama lengvai 
atpažįstamu būdu, tačiau tai nereiškia, kad ją būtina pateikti tik ant priekinės pakuotės dalies.

Pakeitimas 98
Cornelis de Jong

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 

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
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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.

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) turėtų būti nurodoma
pakuotės priekinės dalies pagrindiniame 
regėjimo lauke, pageidautina naudojant 
spalvinių kodų sistemą. Vis dėlto visa 
informacija apie maistingumą 
(pakartotinai nurodant energetinę vertę) 
turėtų būti pateikiama drauge vienoje 
vietoje tame pačiame pakuotės regėjimo 
lauke.

Or. en

Pagrindimas

Nors patirtis naudojant spalvinių kodų sistemą teigiama, dar pernelyg anksti įpareigoti 
valstybes nares taikyti šią sistemą šiuo etapu. Reikia sukaupti daugiau informacijos ir 
įrodymų. Tai taip pat nurodyta 38 konstatuojamoje dalyje, kurioje skatinama toliau tirti 
vartotojų supratimą skirtingose valstybėse narėse, kad prireikus būtų galima pradėti taikyti 
suderintas sistemas.

Pakeitimas 99
Emma Mcclarkin

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 

(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 
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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.

pakuotės priekinėje dalyje yra naudinga. 
Todėl norint užtikrinti, kad vartotojai, 
pirkdami maisto produktus, lengvai 
pamatytų pagrindinę informaciją apie 
maistingumą, energetinė vertė 
(kaloringumas) turėtų būti nurodoma
pakuotės priekinės dalies pagrindiniame 
regėjimo lauke.

Or. en

Pakeitimas 100
Toine Manders

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. (38)

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta, lengvai 
suprantama ir įskaitoma bei neturėtų būti 
perdėtai išsami. 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. (38)

Or. nl

Pagrindimas

Turi būti vengiama informacijos pertekliaus. Jei pateikiama per daug informacijos, maisto 
produkto etiketės netenka savo informacinio pobūdžio. Tai prieštarauja tikslui, kuriuo 
siekiama, kad vartotojai apdairiau pasirinktų maistą bei mitybą. 
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Pakeitimas 101
Emilie Turunen

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, ji turėtų būti nurodoma 
pagrindiniame etiketės regėjimo lauke.
Etiketėje turėtų būti naudojama kelių 
spalvų (žalia, geltona ir raudona) kodinė 
sistema ir didelio, vidutinio ir mažo šrifto 
dydžio tekstas, o sudėtis nurodoma 100 g 
arba 100 ml. Tyrimo rezultatai atskleidė, 
jog vartotojai mano, kad lengviau suprasti 
keliomis spalvomis pateikiamą 
informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į atlikto tyrimo rezultatus ir siekiant pagerinti mitybą ir vartotojų maisto 
mitybinės vertės supratimą, priekinėje pakuotės dalyje reikia naudoti suprantamą kodinę 
spalvų sistemą ir tekstą.
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Pakeitimas 102
Emma Mcclarkin

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.
(38)

(37) Kad pateikiama informacija pasiektų 
eilinį vartotoją ir būtų informatyvi, 
atsižvelgiant į dabartinį žinių apie mitybą 
lygį, ji turėtų būti paprasta ir lengvai 
suprantama. Atliktų tokios informacijos 
pateikimo vietos mokslinių tyrimų 
rezultatai nėra galutiniai. Norint 
užtikrinti, kad vartotojai, pirkdami maisto 
produktus, lengvai pamatytų pagrindinę 
informaciją apie maistingumą, ji visa turėtų 
būti pateikiama tame pačiame regėjimo 
lauke.

Or. en

Pagrindimas

Vidutiniam vartotojui būtų patogiau ir paprasčiau suprasti etiketę, jei visa pagrindinė 
informacija (maistingumas, alergenai, paruošimo ir patiekimo patarimai ir kt.) būtų 
pateikiama tame pačiame regėjimo lauke. Tai reiškia, kad galinėje produkto pusėje esančioje 
etiketėje bus pateikiama visa informacija, reikalinga vartotojui, kad jis galėtų pagrįstai 
rinktis.

Pakeitimas 103
Anna Maria Corazza Bildt

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 

(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 
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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.

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.

Or. en

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.

Pakeitimas 104
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

Already covered by Recital 37.

Pakeitimas 105
Anna Maria Corazza Bildt

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) Taip pat ir informacija apie alergenus, 
kurių gali būti nefasuotuose maisto 
produktuose ir viešojo maitinimo 
įstaigoms skirtame maiste, yra labai svarbi
alergiškiems žmonėms. Todėl tokia 
informacija vartotojui turėtų būti visada
prieinama toje vietoje, kur maistas 
perkamas arba vartojamas.

Or. en

Pagrindimas

Valstybėse narėse galiojančios nacionalinės taisyklės kenktų vidaus rinkai ir šį reglamentą 
paverstų beprasmišku.

Pakeitimas 106
Jürgen Creutzmann

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 

(41) Informacija apie nefasuotus maisto 
produktus ir viešojo maitinimo įstaigų 
gaminius iš esmės turėtų būti teikiama 
savanoriškai. Nors tokiais atvejais 
vartotojo poreikis gauti kitokios 
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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.

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 tokios 
informacijos pateikimas pagal šį 
reglamentą turėtų būti privalomas.

Or. de

Pagrindimas

Nationale Sonderregelungen in den Mitgliedstaaten wären binnenmarktschädlich. Hingegen 
sollte die Bereitstellung von Informationen für nicht vorverpackte Lebensmittelgrundsätzlich 
freiwillig bleiben. So können Lebensmittelproduzenten und -vertriebe sich individuell an die 
örtlichen Verhältnisse und  praktischen Umstände anpassen und den unterschiedlichen 
Erwartungen der Verbraucher gerecht werden, ohne in die nationalen Sonderbestimmungen 
in jedem Mitgliedstaat berücksichtigen zu müssen.

Allerdings sollten Informationen über potenzielle Allergene stets verpflichtend 
vorgeschrieben sei, um die Gesundheit der Verbraucher zu schützen. Hier macht eine 
europäische Vorschrift Sinn, damit Verbraucher im gesamten Binnenmarkt in den Genuss 
eines gleichwertigen Schutzes kommen. 

Pakeitimas 107
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(45) Turėtų ir toliau būti įmanoma taikyti 
savanoriškus informacijos pateikimo 
būdus, kurie jau yra nustatyti valstybėse 
narėse ir kuriuos taikant vartotojai turi 
galimybę atpažinti maisto produktus. Be 
to, turėtų būti numatyta galimybė, 
atsižvelgiant į šio reglamento tikslus, 
prireikus naudoti pramonės ir prekybos 
praktika pagrįstas informacijos apie
maistingumą pateikimo formas. Šios 
informacijos pateikimo formos turi būti
grindžiamos patikimais vartotojų tyrimais. 
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sistemos. Turėtų būti parengti 
mechanizmai, padedantys vartotojams 
atpažinti pagal nacionalines sistemas 
paženklintus maisto produktus, pvz., 
priskiriant jiems identifikavimo numerį ar 
simbolį.

Or. de

Pagrindimas

Vgl. Begründung zu Erwägung (41); nationale Kennzeichnungen, auch wenn sie nicht explizit 
rechtlich bindend sind, würden einen Anpassungszwang auf Lebensmittelunternehmen 
ausüben, die in mehreren Mitgliedstaaten vermarkten und wären damit ebenso 
binnenmarktfeindlich wie verpflichtende nationale Sonderregelungen. Darstellungsformen, 
die sich im Rahmen unverbindlicher nationaler Regelungen bereits bei den Verbrauchern 
eines Mitgliedstaates  etabliert haben, können auf freiwilliger Basis weiterhin verwendet 
werden.  Industrie- bzw. Handelsbasierte Systeme der Darstellung der 
Lebensmittelinformation hätten nicht den binnenmarktschädlichen Effekt nationaler 
Regelungen; außerdem können solche Systeme schnell geändert oder auch aufgegeben 
werden, wenn die Verbraucher sie nicht verstehen oder annehmen.

Pakeitimas 108
Cornelis de Jong

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 
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.

Or. en
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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 109
Anja Weisgerber

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, ir viešojo maitinimo 
įstaigoms tiekti skirtiems maisto
produktams.

Jis nėra taikomas produktams, kurie yra 
pakuojami tiesiogiai pardavimo vietoje 
prieš pateikiant juos galutiniam 
vartotojui.

Or. de

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.
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Pakeitimas 110
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pakeitimas 111
Anja Weisgerber

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;

Or. de

Pagrindimas

Parduotuvėse maisto produktai taip pat yra siūlomi pardavimui jau sufasuoti ir yra išdėstomi 
prie prekystalių bei fasuojami pardavėjų, siekiant sutrumpinti pirkėjams laukimo laiką. 
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.
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Amendement 112
Cornelis de Jong

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ea) „nefasuotas maisto produktas“ – tai 
maisto produktas, kuris siūlomas parduoti 
galutiniam vartotojui nefasuotas; maisto 
produktas fasuojamas tik pardavimo 
galutiniam vartotojui metu (jei iš viso 
fasuojamas); taip pat ir švieži maisto 
produktai, fasuojami pardavimo dieną ir 
skirti parduoti nedelsiant;

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų sklandžiai taikomas šis reglamentas, rekomenduojama pateikti ne 
tik fasuoto maisto produkto, bet ir nefasuoto maisto produktų apibrėžtį.

Pakeitimas 113
Anja Weisgerber

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 pakeista kita 
sudedamąja dalimi.

Or. de

Pagrindimas

Vartotojus klaidina vis dažniau naudojami maisto produktų pakaitalai, kuriuose įprastos 
sudedamosios dalys pakeistos pigesniais pakaitalais.
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Pakeitimas 114
Cornelis de Jong

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 
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.

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai,
išskyrus atvejus, kai šie reikalavimai 
susiję su skubia žmonių sveikatos 
apsauga, įsigaliojus naujiesiems 
reikalavimams nustatomas ne ilgesnis 
kaip 18 mėnesių trukmės pereinamasis 
laikotarpis, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 
reikalavimų, galėtų būti tiekiami rinkai, ir 
ar reikia tokių maisto produktų, kurie 
rinkai buvo tiekiami dar nepasibaigus 
pereinamajam laikotarpiui, atsargas toliau 
pardavinėti, kol jos baigsis.

Or. en

Pagrindimas

 Siekiant sumažinti su pakuotėmis susijusių atliekų kiekį, tikslinga pradedant taikyti naujus 
ženklinimo reikalavimus numatyti pereinamąjį laikotarpį, jei dėl to nekyla tiesioginės grėsmės 
visuomenės sveikatai, antraip toks laikotarpis gali būti nepriimtinas. Šiame tekste 
atsižvelgiama į pranešėjos siūlytą pakeitimą, tačiau įrašomas žodis „skubia“, kadangi 
pranešėja vartojo šį žodį pagrindime.

Pakeitimas 115
Othmar Karas

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 
laikotarpio, per kurį maisto produktai, 
kurių etiketės neatitinka naujųjų 

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, 
įsigaliojus naujiesiems reikalavimams
nustatomi mažiausiai trejų metų 
atitinkami pereinamieji laikotarpiai, per
kuriuos maisto produktai, kurių etiketės 
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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.

neatitinka naujųjų reikalavimų, galėtų būti 
tiekiami rinkai. Turi būti numatytos 
nuostatos, pagal kurias tokių maisto 
produktų, kurie rinkai buvo tiekti dar 
nepasibaigus pereinamajam laikotarpiui,
atsargos gali būti toliau pardavinėjamos, 
kol jos baigsis, bet ne ilgiau nei trejus 
metus nuo naujų nuostatų įsigaliojimo 
datos. Šis principas taikomas ir etikečių, 
kurias maisto verslo operatoriai buvo 
įsigiję iki naujų nuostatų įsigaliojimo 
datos, atsargoms.

Or. de

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad pereinamojo laikotarpio reikalavimai būtų lengvai įgyvendinami, visų 
pirma MVĮ požiūriu, reikia nustatyti tinkamą pereinamojo laikotarpio pobūdį (t. y. bent trejų 
metų laikotarpį). Nustatant pereinamojo laikotarpio pobūdį svarbu, kad būtų išvengta didelių 
investicijų į spausdinimą ir pakuočių medžiagų kūrimą sąnaudų susidarymo, taip pat daug 
kainuojančio etikečių atsargų sunaikinimo. 

Pakeitimas 116
Emma Mcclarkin

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 
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.

3. Kai pagal informacijos apie maistą teisės 
aktus nustatomi nauji reikalavimai, 
įsigaliojus naujiesiems reikalavimams
nustatomas pereinamasis laikotarpis, 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.

Or. en
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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 117
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 118
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Svarstant, ar reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, atsižvelgiama į
suinteresuotiems subjektams (įskaitant 
vartotojus, gamintojus ir kt.) tam tikros 
labai vertingos informacijos pateikimo 
sąnaudas ir naudą, kurių jie gali turėti,
arba į visus visuotinai pripažintus 
privalumus, kuriais remdamiesi vartotojai
gali pagrįstai rinktis.

Or. en

Pagrindimas

Naujos ženklinimo taisyklės turėtų būti taikomos tik tuo atveju, jei įrodymais pagristi 
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mokslinių tyrimų duomenys rodo, kad šie nauji reikalavimai naudingi. Naujos informacijos 
teikimo sąnaudos turėtų būti proporcingos. Etikečių pakeitimai turi ženklų poveikį ES 
gamintojams ir importui iš trečiųjų šalių. Būtina rasti vartotojų ir gamintojų poreikių 
pusiausvyrą.

Pakeitimas 119
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) naudojant iliustracijas, kurios 
suteikia vartotojams klaidingą 
informaciją apie maisto produkto kilmę, 
arba jo sudėtį;

Or. de

Pagrindimas

Svarbu nurodyti ne tik maisto produkto kilmę, bet ir jo pobūdį ir sudėtį. Šiuo pakeitimu 
siekiama, kad iliustruota informacija apie maisto produktus būtų aiškesnė ir tikslesnė. 
Iliustracija, kurioje pavaizduotos vanilės pupelės, ant vanilės skonio jogurto yra klaidinanti. 

Pakeitimas 120
Anja Weisgerber

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 
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„pagaminta naudojant (medžiagos 
pakaitalo pavadinimas) vietoj 
(pakeičiamos medžiagos pavadinimas)“;

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 121
Anna Maria Corazza Bildt

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 atitinkamam 
produktui pagaminti naudojamos įprastos 
sudedamosios medžiagos pakaitalas. 
Tokiais atvejais produktas ženklinamas 
„pagaminta naudojant (nurodomas 
sudedamosios medžiagos pakaitalo 
pavadinimas) vietoje (pakeičiamos 
sudedamosios medžiagos pavadinimas)“.

Or. en

Pagrindimas

In the interest of transparency appropriate labelling should be introduced for imitation 
foodstuffs. Examples of imitation foodstuffs are 'cheese' made from vegetable fat which is are 
increasingly being marketed. Another development which has been observed is that 
ingredients normally used to manufacture a product are to some extent being replaced with 
cheaper substitutes, e.g. replacement of milk in ice cream with vegetable fat, truffle being 
replaced by truffle oil and vanilla extract being replaced by vanillin. This is not generally 
apparent to consumers and there is a need for more clarity and transparency.
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Pakeitimas 122
Anna Maria Corazza Bildt

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.

Or. en

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 123
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 49 straipsnio 1 dalyje nurodytas 
komitetas gali sudaryti nebaigtinį sąrašą 
teiginių ir nuorodų, numatytų pagal 1 
dalies nuostatas, kurie turi būti uždrausti 
arba apriboti.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama išlaikyti esamą ES maisto produktams skirto teisės akto 
(Direktyva 2000/13) nuostatą, pagal kurią reikalaujama, kad valstybės narės veiktų kartu, jei 
reikėtų apriboti tam tikrus etiketėse pateikiamus tvirtinimus ir nuorodas. Jei minėtos 
nuostatos nebūtų, pavienės valstybės narės galėtų priimti teisės aktus ir įvairių valstybių 
narių apibrėžtys galėtų skirtis, o tai sudarytų kliūčių prekybai vidaus rinkoje. 
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Pakeitimas 124
Cornelis de Jong

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
Bendrijos 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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 125
Sylvana Rapti

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el
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Pakeitimas 126
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

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“).

Pakeitimas 127
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) maisto produkto grynąjį kiekį; Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. de

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 128
Othmar Karas

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);

Or. de

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“).

Pakeitimas 129
Cornelis de Jong

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;

Or. en

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.
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Pakeitimas 130
Othmar Karas

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) kilmės šalį arba provenencijos vietą, jei 
nepateikus tokių duomenų vartotojas būtų 
klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto 
provenencijos;

Or. de

Pagrindimas

- Nepritariama siūlomam ženklinimo išplėtimui, susijusiam su provenencija. Daugeliu 
atvejų praktiškai neįmanoma etiketėje nurodyti konkrečių sudedamųjų dalių provenencijos, 
ypač kai gamintojai priklausomi nuo kintančios rinkos pasiūlos. Taigi dėl reikalavimo teikti 
provenencijos detales ženkliai mažėja lankstumas ir kartu didėja sąnaudos. Todėl turi būti 
išsaugota Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 8 punkto formuluotė, taigi ir bendro 
vartotojų klaidinimo draudimo kriterijus.

Pakeitimas 131
Anna Maria Corazza Bildt

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 

i) visos mėsos kilmės šalį arba 
provenencijos vietą. Taisyklės, susijusios 
su jautiena, veršiena, žuvimi ir 
kiautuotaisiais vėžiagyviais, taikomos 
kitai mėsai;
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yra kitos kilmės ar provenencijos: tokiais 
atvejais duomenys nurodomi remiantis 35 
straipsnio 3 ir 4 dalyse ir pagal 35 
straipsnio 5 dalį nustatytas taisykles;

Or. en

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 132
Sylvana Rapti

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) kilmės šalį arba provenencijos 
vietą, įskaitant neperdirbtus maisto 
produktus, 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 pagal 35 straipsnio 3 ir 4 dalyse
ir pagal 35 straipsnio 5 dalį nustatytas 
taisykles;

Or. el

Pakeitimas 133
George Lyon

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ia) tam tikrų pagrindinių produktų kilmės 
šalį, atsižvelgiant į kiekvieną konkretų 
atvejį ir pasikonsultavus su atitinkamų 
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sektorių suinteresuotais asmenimis;

Or. en

Pagrindimas

Jau privaloma etiketėje nurodyti tam tikrų produktų (pvz., jautienos) kilmės šalį, kai manoma, 
kad tai būtina siekiant užtikrinti atsekamumą ir saugą. Gali būti, kad kai kuriems kitiems 
produktams turėtų būti taikomi tokie patys reikalavimai; taigi reikia, kad palikti tokią 
galimybę. Be to, tokiu būdu būtų atsižvelgiama į vartotojų lūkesčius, susijusius su tam tikrais 
maisto pramonės sektoriais.

Pakeitimas 134
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 135
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu pakeitimu siekiama išlaikyti esamą ES maisto produktams skirto teisės akto 
(Direktyva 2000/13) nuostatą, pagal kurią reikalaujama, kad valstybės narės veiktų kartu, jei 
reikėtų apriboti tam tikrus etiketėse pateikiamus tvirtinimus ir nuorodas. Jei minėtos 
nuostatos nebūtų, pavienės valstybės narės galėtų priimti teisės aktus ir įvairių valstybių 
narių apibrėžtys galėtų skirtis, o tai sudarytų kliūčių prekybai vidaus rinkoje. 

Pakeitimas 136
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Privalomos informacijos pateikimas yra esminis reglamento reikalavimas. Priemonės, skirtos 
neesminėms šio reglamento nuostatoms iš dalies pakeisti, neturėtų pakeisti nuorodų 
pateikimo tvarką reglamentuojančių nuostatų.
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Pakeitimas 137
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas. Rinkodaros informacija neturi 
nustelbti privalomosios informacijos. 
XIII b priede nurodyti veiksniai turi 
įtakos įskaitomumui ir į juos būtina 
atsižvelgti kuriant etiketės dizainą.

Or. en

Pagrindimas

Norint, kad etiketė būtų aiškesnė, būtina nustatyti išmatuojamus ir todėl įvykdomus kriterijus. 
Nors šrifto dydis ne visada užtikrina bendrą aiškumą, šios dalies reikalavimais užtikrinama, 
kad turi būti atsižvelgta į daugelį veiksnių, kurie turi poveikio aiškumui (kaip antai 
kontrastas, šrifto tipas, išdėstymas). Svarbu, kad rinkodaros informacija nenustelbtų 
privalomosios informacijos.

Pakeitimas 138
Tiziano Motti, Lara Comi

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. 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 
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1 dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 3 mm šrifto dydžio 
rašmenimis ir pateikiami taip, kad tarp 
spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami tokiu 
šriftu ir parenkant tokį kontrastą tarp 
spausdinto teksto ir fono, kad būtų galima 
juos įskaityti.

Or. it

Pagrindimas

Ne mažesni kaip 3 mm dydžio rašmenys tik padidintų pakuočių dydį, o tai neatitinka 
aplinkosaugos tikslų. Gamintojams turi būti leidžiama pritaikyti etikečių formatą prie 
pakuočių matmenų užtikrinant, kad vartotojams pateikiama informacija būtų kuo geriau 
įskaitoma ir aiškesnė.

Pakeitimas 139
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės aiškiai ir 
įskaitomai siekiant išvengti bet kokios 
galimybės suklaidinti vartotoją. Kiti 
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.
Komisija, bendradarbiaudama su
Europos vartotojų organizacijomis ir 
suinteresuotais subjektais, parengia 
taisykles, kuriuose nurodo, kaip taikyti 
kiekvieną iš šių elementų siekiant 
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užtikrinti, kad vartotojams skirta 
informacija apie maisto produktą, būtų 
įskaitoma. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 140
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
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solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Pakeitimas 141
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami
naudojant šriftą, spalvas ir kontrastą taip, 
kad būtų aiškiai įskaitomi.

Europos Komisija, bendradarbiaudama 
su susijusių interesų grupėmis, parengia 
privalomas taisykles, pagal kurias 
reglamentuojamas vartotojui apie maisto 
produktus teikiamos informacijos 
įskaitomumas. Tokios priemonės, skirtos 
šio reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en
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Pagrindimas

It is not sufficient to prescribe a fixed font size of 3 mm for all compulsory labelling 
indications in order to ensure clear legibility. Moreover, a minimum font size of 3 mm is not 
practicable either, as, particularly in the case of multilingual packagings there would not be 
enough room to comply with all the compulsory labelling requirements using such a font. 
Increasing the minimum size of the compulsory labelling components to 3 mm would make it 
necessary to enlarge packagings, which in turn would run counter to the objective of reducing 
the volume of packaging waste and would lead to larger portions. 

Pakeitimas 142
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Europos Komisija, konsultuodamasi su 
atitinkamų suinteresuotų šalių atstovais, 
parengia privalomas taisykles dėl 
informacijos, teikiamos vartotojui apie 
maisto produktus, įskaitomumo. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. de
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Pagrindimas

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Pakeitimas 143
Tiziano Motti, Lara Comi

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 aiškiai 
įskaitomi ir nenutrinami.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad vartotojai bet kada galėtų gauti informaciją, kurią privaloma pateikti pagal 
9 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 144
Frank Engel

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 

Išbraukta.
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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.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 145
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 146
Cornelis de Jong

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. Komisija, bendradarbiaudama su 
Europos vartotojų organizacijomis ir 
suinteresuotais subjektais, parengia 
taisykles, kuriose nurodo, kaip taikyti 14 
straipsnio 1 dalyje minimus elementus 
siekiant užtikrinti, kad vartotojams skirta 
informacija apie maisto produktą ant 
pakuočių arba taros, kai paviršiaus plotas
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labai ribotas, būtų įskaitoma.

Or. en

Pagrindimas

Vis dar neišspręstas informacijos apie maisto produktus įskaitomumo ant mažų produktų 
pakuočių klausimas: paprastai ant produktų pakuotės, kurios spausdinimui tinkamas 
paviršius yra mažesnis nei 80 cm2, turėtų būti privaloma nurodyti tik dalį informacijos, 
išvardytos 9 straipsnyje. Šiame pakeitime numatoma, kad Komisija, kartu su suinteresuotais 
subjektais, vis dėlto turės ištirti, kaip ant mažų produktų įskaitomai pateikti informaciją apie 
maisto produktą.

Pakeitimas 147
Emma Mcclarkin

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.

Or. en

Pakeitimas 148
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl
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Pagrindimas

Turi būti vengiama informacijos pertekliaus. Jei pateikiama per daug informacijos, maisto 
produkto etiketės netenka savo informacinio pobūdžio. Tai prieštarauja tikslui, kuriuo 
siekiama, kad vartotojai apdairiau pasirinktų maistą bei mitybą. 

Pakeitimas 149
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) privalomoji informacija apie maistą 
teikiama prieš baigiant pirkimo procesą ir 
ant informacinės medžiagos, kuria 
naudojamasi prekiaujant nuotoliniu būdu 
ar kitomis tinkamomis priemonėmis;

a) privalomoji informacija apie maistą 
teikiama prieš sudarant sutartį ir 
pateikiama įskaitomai, atsižvelgiant į 
naudojamas priemones, o vartotojas 
gauna privalomą informaciją naudojant 
patvarią laikmeną per pagrįstą laiką nuo 
sutarties sudarymo datos, bet ne vėliau 
kaip maisto produktų tiekimo data, kaip 
numatyta 13 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomoje formuluotėje atspindimas požiūris, kuriuo vadovaujamasi kituose susijusiuose ES 
teisės aktuose dėl vartotojų apsaugos.

Pakeitimas 150
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) 9 straipsnio 1 dalies f punkte nurodytus 
duomenis privaloma teikti tik pristatymo 
metu.

Or. en
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Pagrindimas

Siekiant, kad vartotojas galėtų priimti informuotą sprendimą, būtina, kad jis jau būtų 
susipažinęs su visa turima informacija, kurios reikalaujama 9 straipsnio 1 dalyje. Vis dėlto 
galima daryti išimtį nurodant minimalų tinkamumo vartoti terminą, kurio pirkimo metu 
galima nežinoti.

Pakeitimas 151
Olle Schmidt

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.

Or. sv

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. 

Pakeitimas 152
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant neištrinamai paženklintų stiklinių 
butelių, kurie skirti pakartotiniam 
naudojimui ir yra be etiketės, žiedo ar 

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

lankelio, privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, b, c, d, f, g ir l 
punktuose minėtus duomenis.

Or. en

Pagrindimas

Informacija apie 9 straipsnio 1 dalį: b) „sudedamųjų dalių sąrašas“, d)„tam tikrų 
sudedamųjų dalių ar jų kategorijų kiekiai“ ir g) „visos ypatingos laikymo arba vartojimo 
sąlygos“ taip pat būtinai nurodomos produktams, kurie fasuojami į stiklinius butelius, skirtus 
pakartotiniam naudojimui.

Pakeitimas 153
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Nepritariama privalomajam maistingumo ženklinimui. Tiesaus stiklo buteliai, kuriuos 
numatoma naudoti pakartotinai, paprastai parduodami kaip atskira porcija (pvz., 200 ml 
arba 250 ml). Ant šių butelių labai mažai vietos ženklinimo informacijai. Taigi turėtų būti 
išsaugota dabar taikoma nuostata dėl informacijos kiekio, t. y. pavadinimo, kuriuo 
parduodamas produktas, grynojo kiekio, alergenų ir minimalaus tinkamumo vartoti termino 
(žr. Direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) 13 straipsnio 4 dalį). 
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Pakeitimas 154
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Teisės aktai dėl maisto produktų ženklinimo vis keičiasi, todėl šiuo metu privaloma pateikti 
daug daugiau informacijos nei anksčiau; be to, dažnai etiketės pateikiamos keliomis 
kalbomis. Dėl šių priežasčių, taikant leidžiančią nukrypti nuostatą nurodomą didžiausią 
paviršių reikėtų padidinti ne mažiau kaip iki 100 cm2.

Pakeitimas 155
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio gali būti 
spausdinama, plotas mažesnis nei
100 cm2, arba kurių turinio masė 
mažesnė nei 30 g, įpakavimo ar etiketėse 
privaloma nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies 
a, c, e ir f punktuose nurodytus duomenis. 
9 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti 
duomenys teikiami kitais būdais arba 
vartotojui pareikalavus.

Or. de
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Pagrindimas

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen.

Pakeitimas 156
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas mažesnis nei 100 cm2, įpakavimo ar 
etiketėse privaloma nurodyti tik 9 
straipsnio 1 dalies a, c, e ir f ir 29 
straipsnio 1 dalies a punkte nurodytus 
duomenis. 9 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyti duomenys teikiami kitais būdais 
arba vartotojui pareikalavus.

Or. de

Pagrindimas

Mažesnėms pakuotėms taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos nėra nei tikslingos, nei 
įgyvendinamos, todėl jų taikymą reikėtų išplėsti. 



AM\802277LT.doc 53/145 PE438.135v03-00

LT

Pakeitimas 157
Cornelis de Jong

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
spausdinimui skirtas paviršiaus plotas 
mažesnis nei 80 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.

Or. en

Pagrindimas

Ant itin mažų produktų pateikiamą informaciją reikia riboti iki svarbiausios, kadangi antraip 
gamintojai bus priversti produktui fasuoti naudoti didesnes, negu reikia, pakuotes arba tarą.

Pakeitimas 158
Emma Mcclarkin

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.

Or. en
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Pakeitimas 159
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

Maisto produktų mažmeninės prekybos įmonėse, įskaitant viešojo maitinimo paslaugų 
teikėjus, gaminami produktai siekiant juos tiesiogiai pateikti klientui. Šiuo atveju netaikoma 
jokia standartizuota procedūra, sudėtinės dalys ir medžiagos keičiasi kasdien. Tradicinių 
maisto produktų gamybos sektorius ypač prisideda prie regioninių produktų išsaugojimo ir 
užtikrina esamų produktų įvairovę. Atsižvelgiant į tai, svarbu minėtiesiems gamintojams 
netaikyti maistinės vertės nurodymo reikalavimo.

Pakeitimas 160
Anna Maria Corazza Bildt

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, 
nereikalaujama teikti 9 ir 29 straipsniuose 
išvardytos informacijos.

Or. en

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 
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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.

Pakeitimas 161
Cornelis de Jong

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, nereikalaujama teikti 9 ir 
29 straipsniuose minimos informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktų mažmeninės prekybos ir įprastinių maisto gamybos sektorių įmonėse, 
įskaitant viešojo maitinimo įstaigas, taip pat žemės ūkio įmones, kurios žemės ūkio produktus 
parduoda tiesiogiai, produktai gaminami siekiant juos tiesiogiai parduoti vartotojams. Nėra 
jokios standartinės darbo tvarkos: sudėtinės dalys keičiasi kasdien. Be to, reikia atsižvelgti į 
tai, kad prekyba įprastais maisto produktais padeda išsaugoti regioninius tradicinius 
produktus, skatina kūrybiškumą, naujoves ir taip užtikrina pasiūlos įvairovę. Atsižvelgiant į 
tai, svarbu minėtiesiems gamintojams netaikyti reikalavimo nurodyti informaciją apie 
maistingumą.
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Pakeitimas 162
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. V priede pateikiamos konkrečios 
nuostatos dėl maisto produkto pavadinimo 
vartojimo ir kartu teikiamų duomenų.

2. Valstybėje narėje, kurioje produktas yra 
parduodamas, leidžiama vartoti tą maisto 
produkto pavadinimą, kuriuo jis buvo 
teisėtai gaminamas ir parduodamas jį 
pagaminusioje valstybėje narėje.

Tačiau jeigu taikant kitas šio reglamento, 
visų pirma 9 straipsnio, nuostatas 
valstybės narės, kurioje maisto produktas 
parduodamas, vartotojai negali sužinoti 
tikrojo jo pobūdžio ir atskirti nuo maisto 
produktų, su kuriais jis gali būti 
painiojamas, šalia maisto produkto 
pavadinimo teikiama ir kitokia 
aprašomojo pobūdžio informacija.
Išimtiniais atvejais maisto produktą 
pagaminusios valstybės narės vartojamas 
jo pavadinimas nėra taikomas produktą 
parduodančioje valstybėje narėje, jei, 
atsižvelgiant į produkto sudėtį arba 
gamybą, šio pavadinimo maisto produktas 
taip skiriasi nuo įprastai šiuo pavadinimu 
žinomo maisto produkto, kad 1 ir 2 
punktų nuostatų nepakanka, kad 
produktą parduodančios valstybės narės 
vartotojai gautų teisingą informaciją.
Nei prekės ženklas, nei registruotasis 
prekės pavadinimas, nei išgalvotas 
pavadinimas negali būti naudojami vietoj 
pavadinimo, kuriuo produktas yra 
parduodamas. 
Pavadinimą, kuriuo parduodamas 
produktas, sudaro arba kartu su juo yra 
nurodoma informacija apie fizinį maisto 
produkto pavidalą arba ypatingą jo 
apdorojimą (pvz., susmulkintas į miltelius, 
išdžiovintas šaldant, stipriai užšaldytas, 
koncentruotas, rūkytas) visais atvejais, kai 
nepateikus šios informacijos pirkėjui gali 
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kilti daug klausimų.
Ant visų jonizuojančiąja spinduliuote 
apdorotų maisto produktų turi būti 
nuoroda „apšvitinta“ arba „apdorota 
jonizuojančiąja spinduliuote“.
V priede nurodomi su „smulkintos mėsos“ 
pavadinimu susiję konkretūs 
reikalavimai. 

Or. de

Pagrindimas

Siekiant supaprastinamo ir geresnio reglamentavimo, nuostatos dėl maisto produkto „prekės 
pavadinimo“ turėtų būti įtrauktos į reglamento tekstą (čia – į 18 straipsnį). Galiojančios 
direktyvos 2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) taisyklės buvo aiškios ir vienareikšmės, todėl 
jas ir derėtų naudoti (žr. 5 straipsnį).

Pakeitimas 163
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1493/1999.
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reguliavimo procedūros su tikrinimu; 

Or. en

Pagrindimas

The amendment will ensure that consumers shall be informed on the ingredients that were 
used in the production of beer and spirits. There are big differences as to the ingredients used 
in these products. E.g. in beer the barley may for a considerable part be replaced by maize. 
Recital 27 states that alcoholic mixed beverages should provide information on their 
ingredients with a view to providing consumers with the information necessary to make an 
informed choice. This information should be made available for beer and spirits. The rules for 
wine will not change; no specific measures, as mentioned, are necessary.

Pakeitimas 164
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) vyno ir vyno produktų, kaip apibrėžta
2008 m. balandžio 29 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro 
vyno rinkos organizavimo 1 straipsnio 1 
dalyje ir 1991 m. birželio 10 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1601/1991,
nustatančio bendrąsias aromatintų vynų, 
aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų 
vyno kokteilių 2, apibrėžimo, aprašymo ir 
pateikimo taisykles, 2 straipsnio 1 dalyje, 
panašių produktų, pagamintų iš kitų nei 
vynuogės vaisių, obuolių ir kriaušių sidro,
alaus ir spiritinių gėrimų, apibrėžtų 2008 
m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų3 apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/893 2 straipsnio 1 dalyje, ir kitų 
alkoholinių gėrimų. [Praėjus penkeriems 
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia 19 straipsnio taikymo
šiame punkte nurodytiems produktams 
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ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės priimamos,
prireikus, laikantis šių procedūrų:
i) produktams, nurodytiems Reglamente 
(EB) Nr. 479/2008, pagal šio reglamento 
113 straipsnio 1 dalyje ir 2007 m. spalio 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą ir konkrečias tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomas 
nuostatas (vieningo bendro rinkos 
organizavimo reglamentas),4 195 
straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką;
ii) produktams, nurodytiems Reglamento 
(EB) Nr. 1601/91 2 straipsnio 1 dalyje, 
pagal šio reglamento 13 straipsnyje 
nustatytą tvarką;
iii) produktams, nurodytiems Reglamente 
(EB) Nr. 110/2008, pagal šio reglamento 
25 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką;
iv) kitiems produktams, pagal 49 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.
Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, 
kurios 1 dalies i, ii ir iii punktuose 
išvardytų produktų atvejais taikomos 
pagal anksčiau nurodytą tvarką, 
priemonės taikomos laikantis nuoseklumo 
principo ir tuo pačiu metu tampa 
taikytinos visiems 20 straipsnio e punkte 
ir 29 straipsnio 1 dalyje išvardytiems 
produktams.
1. OL L 148, 2008 6 6, p. 1.
2. OL L 149, 1991 6 14, p. 1.
3 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.
4. OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

Or. en
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Pagrindimas

Prieš pradedant taikyti reikalavimą alkoholinių gėrimų etiketėse nurodyti sudedamąsias dalis 
arba maistinę vertę, 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 
numatyta galimybė nustatyti įgyvendinimo taisykles vadovaujantis specialiąja komitologijos 
procedūra. Siekiant nuoseklumo, šias nuostatas reikia palikti.

Pakeitimas 165
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) vyno ir vyno produktų, kaip apibrėžta
2008 m. balandžio 29 d. Tarybos
reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro 
vyno rinkos organizavimo1 1 straipsnio 1 
dalyje ir 1991 m. birželio 10 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1601/1991,
nustatančio bendrąsias aromatintų vynų, 
aromatintų vyno gėrimų ir aromatintų 
vyno kokteilių 2, apibrėžimo, aprašymo ir 
pateikimo taisykles, 2 straipsnio 1 dalyje, 
panašių produktų, pagamintų iš kitų nei 
vynuogės vaisių, obuolių ir kriaušių sidro,
alaus ir spiritinių gėrimų, apibrėžtų
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008
dėl spiritinių gėrimų3 apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/893 2 straipsnio 1 dalyje, ir kitų 
alkoholinių gėrimų. Iki ... Komisija 
parengia 19 straipsnio taikymo šiems 
produktams ataskaitą ir kartu gali nustatyti 
konkrečias teisines priemones, pagal kurias 
būtų nustatytos sudedamųjų dalių 
ženklinimo taisyklės. Tokios priemonės
priimamos, prireikus, laikantis šių 
procedūrų:
i) produktams, nurodytiems Reglamente 
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(EB) Nr. 479/2008, pagal šio reglamento 
113 straipsnio 1 dalyje ir 2007 m. spalio 
22 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1234/2007, 
nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų 
organizavimą ir konkrečias tam tikriems 
žemės ūkio produktams taikomas 
nuostatas (vieningo bendro rinkos 
organizavimo reglamentas),4 195 
straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką;
ii) produktams, nurodytiems Reglamento 
(EB) Nr. 1601/91 2 straipsnio 1 dalyje, 
pagal šio reglamento 13 straipsnyje 
nustatytą tvarką;
iii) produktams, nurodytiems Reglamente 
(EB) Nr. 110/2008, pagal šio reglamento 
25 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką;
iv) kitiems produktams, pagal 49 
straipsnio 3 dalyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.
Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, 
kurios 1 dalies i, ii ir iii punktuose 
išvardytų produktų atvejais taikomos 
pagal anksčiau nurodytą tvarką, 1 dalyje 
nurodytos priemonės taikomos laikantis 
nuoseklumo principo ir tuo pačiu metu 
tampa taikytinos visiems 20 straipsnio e 
punkte ir 29 straipsnio 1 dalyje 
išvardytiems produktams.
1. OL L 148, 2008 6 6, p. 1.
2. OL L 149, 1991 6 14, p. 1.
3 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.
4. OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

OL (įrašyti datą): penkeri metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos.

Or. en
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Pakeitimas 166
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1493/1999, vyno produktų, kaip 
apibrėžta 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos 
reglamente (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro 
vyno rinkos organizavimo ir 1991 m. 
birželio 10 d. Tarybos Reglamente (EEB) 
Nr. 1601/1991, nustatančiame bendrąsias 
aromatintų vynų, aromatintų vyno gėrimų 
ir aromatintų vyno kokteilių, vaisių alaus, 
alaus ir spiritinių gėrimų, apibrėžtų
2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008
dėl spiritinių gėrimų ir kitų alkoholinių 
gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos 2 straipsnio 1 dalyje. 
[Praėjus penkeriems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu;

Or. en

Pagrindimas

Alkoholiniams gėrimams reikia nustatyti specialias taisykles ir jiems neturėtų būti taikomas 
šis reglamentas. Turint tai mintyje, visų pirma reikėtų išspręsti pagrindinius klausimus, nes, 
pvz., 100 ml spiritinių gėrimų maistingumo nurodymas būtų labai problemiškas, o daugelio 
maisto produktuose esančių maistingųjų medžiagų alkoholiniuose gėrimuose nėra.
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Pakeitimas 167
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio įvadinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sudedamųjų dalių sąraše nereikalaujama 
nurodyti šių maisto produkto elementų:

Maisto produktų sudedamosiomis dalimis 
nereikia laikyti:

Or. de

Pagrindimas

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem Zutatenbegriff 
ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der Verpflichtung zur 
Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz sollte beibehalten 
werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von EG-
Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-VO 
Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Pakeitimas 168
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
21 straipsnio c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(c) medžiagų, naudojamų tik tokiais 
kiekiais, kurių reikia, kad jos atliktų
mikrokultūrų, maisto priedų, kvapiųjų 
medžiagų, fermentų ar kitų medžiagų
tirpiklių arba terpės fiziologines arba 
technologines funkcijas;

Or. de

Pagrindimas

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
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sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Pakeitimas 169
Anna Maria Corazza Bildt

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) maisto produktas nefasuotas ir 
pardavimo vietoje aiškiai ir pastebimai 
nurodoma, kad:
- informaciją apie alergines medžiagas 
pirkėjai gaus žodžiu iš pardavėjo ir (arba) 
galės ją perskaityti prekybos vietoje 
pateikiamoje informacinėje medžiagoje; 
- pirkėjai bus informuojami apie bet kokią 
kryžminės taršos galimybę; arba

Or. en

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.
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Pakeitimas 170
Cornelis de Jong

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) maisto produktas nefasuotas ir 
pardavimo vietoje aiškiai ir pastebimai 
nurodoma, kad:
- informaciją apie alergines medžiagas 
pirkėjai gali gauti žodžiu iš pardavėjo ir 
(arba) perskaityti prekybos vietoje 
pateikiamoje informacinėje medžiagoje;
- pirkėjai informuojami, kad negalima 
atmesti kryžminio užkrėtimo galimybės.

Or. en

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. Nustačius įpareigojimą įrengti aiškiai matomą informacinį skydą įmonėms 
būtų užtikrinamas teisinis tikrumas.

Pakeitimas 171
Cornelis de Jong

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:
A. Trumpiausias tinkamumo vartoti 
terminas:
a) prieš datą rašomi šie žodžiai:

„Geriausias iki [data]“, kai datoje 
nurodoma diena,
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„Geriausias iki [mėnesis]“ – visais kitais 
atvejais.

Or. en

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.

Pakeitimas 172
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalies įžanga

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:

Or. en

Pakeitimas 173
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Maistingumo ženklinime (toliau –
maistingumo ženklinimas) nurodoma ši 
informacija:

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

(b) baltymų, angliavandenių ir riebalų
kiekiai.

Or. de
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Pagrindimas

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Pakeitimas 174
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all'1,2 % in volume, la 
quantità di grassi, acidi grassi saturi, 
zuccheri e sale.

(b) eccettuate le bevande con contenuto 
alcolico superiore all’1,2% in volume, la 
quantità di proteine, grassi, acidi grassi 
saturi, carboidrati, zuccheri, fibre e sale.

Or. it

Pagrindimas

(Vertėjo pastaba: Komisijos dokumento versija italų kalba taip skiriasi nuo versijų lietuvių, 
anglų ir prancūzų kalbomis, kad šio pakeitimo neįmanoma išversti). La tabella nutrizionale 
deve risultare coerente sia all’esperienza maturata dai consumatori europei nel corso degli 
anni (dir. 90/496/CE), sia al Codex Alimentarius, e deve perciò comprendere i valori relativi 
ai "Big 8" (valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre 
alimentari, sodio) riferiti ai 100g/ml e/o alla porzione.

Pakeitimas 175
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. fr

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 pusiausvyrą.

Pakeitimas 176
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Baltymai yra gyvybiškai svarbi maistinė medžiaga. Siekiant, kad vartotojai žinotų visas 
produkto maistines medžiagas, kurios yra energijos šaltinis, baltymų kiekis turėtų būti 
nurodomas privalomajame mitybiniame teiginyje. 

Pakeitimas 177
Cornelis de Jong

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) sočiųjų riebalų rūgščių ir trans-
riebalų kiekiai.
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Or. en

Pagrindimas

Kadangi nustatytas sočiųjų riebalų rūgščių ir trans-riebalų poveikis, mitybiniame teiginyje 
turi būti nurodyti jų kiekiai. Danijoje uždrausta vartoti trans-riebalus dėl jų žalingo poveikio 
sveikatai.

Pakeitimas 178
Cornelis de Jong

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.

Pateikiant informaciją apie alkoholinių 
gėrimų, išskyrus vynų, maistingumą, 
nurodoma energinė vertė ir 
angliavandenių kiekis.

Or. en

Pagrindimas

Vynui ir kitiems alkoholiniams gėrimams turi būti taikomi skirtingi reikalavimai. Jau 
numatytas išsamus rinkinys techninių standartų, kurie apima visus vynininkystės metodus, 
gamybos metodus ir vynų pateikimo bei ženklinimo priemones, taip užtikrinant, kad minėtieji 
standartai būtų taikomi visais etapais ir kad vartotojai būtų apsaugoti ir tinkamai informuoti.
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Pakeitimas 179
Frank Engel

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 iš kitų nei 
vynuogės vaisių, 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 19 
straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės priimamos,
prireikus, laikantis šios procedūros:

i) produktams, nurodytiems Reglamento 
(EB) Nr. 1601/91 2 straipsnio 1 dalyje, 
pagal šio reglamento 13 straipsnyje 
nustatytą tvarką;
ii) produktams, nurodytiems Reglamente 
(EB) Nr. 110/2008, pagal šio reglamento 
25 straipsnio 2 dalyje nustatytą tvarką;
iii) kitiems produktams – laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
Nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, 
kurios 1 dalies i ir ii punktuose išvardytų 
produktų atvejais taikomos pagal 
anksčiau nurodytą tvarką, priemonės 
taikomos laikantis nuoseklumo principo ir 
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tuo pačiu metu tampa taikytinos visiems 
20 straipsnio e punkte ir 29 straipsnio 1 
dalyje išvardytiems produktams.

Or. en

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 
numatyta galimybė nustatyti įgyvendinimo taisykles vadovaujantis specialiąja komitologijos 
procedūra. Siekiant nuoseklumo, šias nuostatas reikia palikti.

Pakeitimas 180
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Reglamente (EB) Nr. 1493/1999, vyno 
produktams, kaip apibrėžta 
Reglamentuose (EB) Nr. 479/2008 ir 
Nr. 1601/1991, vaisių alui, 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 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.
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Or. en

Pagrindimas

Alkoholiniams gėrimams reikia nustatyti specialias taisykles ir jiems neturėtų būti taikomas 
šis reglamentas. Turint tai mintyje, visų pirma reikėtų išspręsti pagrindinius klausimus, nes, 
pvz., 100 ml spiritinių gėrimų maistingumo nurodymas būtų labai problemiškas, o daugelio 
maisto produktuose esančių maistingųjų medžiagų alkoholiniuose gėrimuose nėra.

Pakeitimas 181
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies f ir g punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skaidulinių medžiagų; Išbraukta.
g) baltymų;

Or. fr

Pagrindimas

29 straipsnio 1 dalies b punkto pakeitimo rezultatas.

Pakeitimas 182
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Maistinės vertės ženklinime taip pat gali 
būti nurodytas vienos arba kelių iš šių 
medžiagų ar jų sudedamųjų dalių, ar 1 
dalyje nurodytų medžiagų grupių 
sudedamųjų dalių kiekis:

(a) trans-riebalų; (a) trans-riebalų;

(aa) sočiųjų riebalų;

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

(d) poliolių;

(d) poliolių;

(e) krakmolo; (e) krakmolo;

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

(g) baltymų;
(ga) cukrų;

(gb) natrio;

(gc) cholesterolio;

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

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

(i) kitų medžiagų, apibrėžtų 2006 m. 
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1925/2006 
dėl maisto produktų papildymo vitaminais 
ir mineralais bei tam tikromis kitomis 
medžiagomis1.
____
1 OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

Or. de

Pagrindimas

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).

In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren“ trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten“ lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
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„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO) 
stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Pakeitimas 183
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies f, g ir h punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skaidulinių medžiagų; f) druskos;

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

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

h) kitų medžiagų, kaip nurodyta XIII 
priedo A dalyje.
Taip pat gali apimti anksčiau išvardytų 
kategorijų sudėtines dalis.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad reglamente dėl informacijos apie maisto produktus teikimo vartotojams nebūtų 
reikalaujama pateikti vartotojams informaciją, kurios jie nesupranta. Iš tyrimo duomenų 
matyti, kad vartotojai jau dabar nesupranta kai kurios informacijos ant etikečių. Kai kalbama 
apie maistingumą, vartotojai geriau supranta matavimą kalorijomis, negu mokslininkų 
dažniau pasirenkamais džauliais, todėl džauliai neįtraukiami į šį reglamentą.
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Pakeitimas 184
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 185
Othmar Karas

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.
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Or. de

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 186
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
maisto produktų, kurie pateikti 
vienodomis porcijomis arba gali būti
laisvai padalyti į vienodas porcijas, 
energinė vertė turėtų būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje. Kita 
informacija taip pat turi būti nurodyta 
porcijai.

Or. fr

Pagrindimas

Energetinė vertė 100 g. arba 100 ml. nebūtinai yra labai svarbi vartotojams, vartojantiems 
maisto produktus, kurių svoris ir tūris yra labai įvairūs. 

Taigi pageidautina, kad tais atvejais, kai maisto produktai gali būti padalyti į porcijas, 
energinė vertė turėtų būti nurodyta porcijai siekiant vartotojams suteikti konkrečią, lengvai 
suprantamą informaciją.
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Pakeitimas 187
Othmar Karas

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.

Or. de

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.

Pakeitimas 188
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta porcijai, 
kurios kiekis nurodytas etiketėje, jei 
nurodomas ir pakuotėje esančių porcijų 
skaičius. Porcijos gali būti nurodomos 
vartojant žodį „porcija“ arba naudojant 
piktogramą, kuria vizualiai vaizduojama 
porcija.

Or. nl

Pagrindimas

Europos Sąjungos pramonėje sudarant savanoriškus susitarimus jau apibrėžiama, kokia 
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apytiksliai turi būti atitinkamo produkto porcija. Pramonėje jau taikomos piktogramos, 
kuriomis siekiama nurodyti porciją. Taikant užrašą „porcija“ arba atitinkamą piktogramą –
arbatinį šaukštelį, sriubos šaukštą, dubenėlį ir panašiai –  pagerės vartotojų suvokimas, ir jie 
galės aiškiau suprasti, kokią dalį jų mityboje sudarys atitinkamas maisto produktas. 

Pakeitimas 189
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. it

Pagrindimas

Vartotojams naudingiau, jei nurodoma informacija apie porcijos maistingumą, nes panaši 
informacija apie 100 g ar 100 ml gali būti neteisingai suprasta. Be to, vartotojui būtų 
sudėtingiau apskaičiuoti įvairių išvardintų medžiagų, kurias suvartotų, kiekius ir pasirinkti 
subalansuotą mitybą.

Pakeitimas 190
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba kaip papildomai 
numatyta 32 straipsnio 1 dalyje, arba kaip 
išimtinai numatyta 32 straipsnio 2 ir 3
dalyse – 1 porcijai.

Or. en
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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 produkto. Be to, kiekius būtų 
galima nurodyti vienai porcijai, kaip nurodyta 32 straipsnio 2 dalyje.

Pakeitimas 191
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba 1 porcijai, atsižvelgiant į 
grynojo kiekio matavimo vienetus.

Or. de

Pagrindimas

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Pakeitimas 192
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalies 1 a, 1 b, 1 c pastraipos (naujos)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, gali būti nurodoma vienos porcijos 

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.
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energinė vertė ir maistinių medžiagų 
kiekis.
Kai maisto produktas sufasuotas 
atskiromis porcijomis, taip pat nurodoma 
energinė vertė ir maistinių medžiagų 
kiekis, kaip nustatyta 1 dalyje.
Kai pateikiama informacija apie porciją, 
turi būti nurodomas pakuotėje esančių 
porcijų skaičius, porcijų dydis turi būti 
pagrįstas, o informacija pateikiama arba 
išaiškinama vidutiniam vartotojui 
suprantamu būdu.
Komisija, bendradarbiaudama su maisto 
pramonės įmonėmis ir valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, 
parengia pagrįstų porcijų dydžių 
nustatymo gaires. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Expressing the amount of energy and nutrients per 100 g or 100 ml enables consumers to 
compare products directly. Accordingly, as a matter of principle these indications should also 
be mandatory for foods packaged as portions. Naturally enough, it should also be possible to 
express the amount of energy and nutrients per portion in the specific case of foods packaged 
as portions. In order to make it easier for consumers to obtain the information they require, it 
should be compulsory to indicate portion size where individual portions are supplied in 
multipacks. In the case of multi-portion packagings, indication of the number of portions in 
the package is helpful, as a way of placing the energy indication per portion in context. The 
definition of portion size should reflect the way consumers actually think about food. For 
example, consumers can more easily understand what is meant by a portion consisting of 
eight units or items (e.g. in the case of biscuits) or of half a cup (e.g. in the case of nuts) than 
corresponding indications in grams. In addition, portion sizes should be based on realistic 
average consumption in order to rule out misleading indications. For example, the portion 
size of 25 g often indicated on packaging has proved to be an unrealistic point of reference.
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Pakeitimas 193
Toine Manders

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml, arba remiantis 32 straipsnio 2 
ir 3 dalimis – 1 porcijai. Porcijos gali būti 
nurodomos vartojant žodį „porcija“ arba 
naudojant piktogramą, kuria vizualiai 
vaizduojama porcija.

Or. nl

Pagrindimas

Europos Sąjungos pramonėje sudarant savanoriškus susitarimus jau apibrėžiama, kokia 
apytiksliai turi būti atitinkamo produkto porcija. Pramonėje jau taikomos piktogramos, 
kuriomis siekiama nurodyti porciją. Taikant užrašą „porcija“ arba atitinkamą piktogramą –
arbatinį šaukštelį, sriubos šaukštą, dubenėlį ir panašiai –  pagerės vartotojų suvokimas, ir jie 
galės aiškiau suprasti, kokią dalį jų mityboje sudarys atitinkamas maisto produktas.

Pakeitimas 194
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kai nurodoma energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 100 g arba 100 ml produkto, 
vartotojams suteikiama galimybė tiesiogiai palyginti produktus.
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Pakeitimas 195
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis nurodomi 100 g 
arba 100 ml., arba 1 porcijai. Jei maisto 
produktas fasuotas kaip atskira porcija, 
reikėtų taip pat nurodyti 1 dalyje nustatytą 
porcijai tenkančią energetinę vertę ir 
maistinių medžiagų kiekį. 
Be to, gali būti nurodomi vienos porcijos 
energinė vertė ir maistinių medžiagų 
kiekis.
Jei informacija pateikiama 1 porcijai, 
nurodomas pakuotėje esančių porcijų 
skaičius, porcijų dydis turi būti realus bei 
informacija turi būti suprantamai 
pateikiama arba išaiškinama vidutiniam 
vartotojui. 
Komisija, bendradarbiaudama su maisto 
pramonės įmonėmis ir valstybių narių 
kompetentingomis institucijomis, 
parengia realių porcijų dydžių nustatymo 
gaires. Šios priemonės, kuriomis siekiama 
iš dalies pakeisti neesmines šio 
reglamento nuostatas, priimamos 
laikantis reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, nurodytos 49 straipsnio 3 
dalyje.

Or. de

Pagrindimas

Die Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro 100 g oder pro 100 ml  gibt dem 
Konsumenten die Möglichkeit, Produkte direkt zu vergleichen. Deshalb sollten diese Angaben 
grundsätzlich auch bei Portionsverpackungen verpflichtend vorgeschrieben sein. Die 
zusätzliche Angabe der Energie- und Nährstoffmenge pro Portion sollte natürlich 
insbesondere für Portionsverpackungen möglich sein. Um dem Verbraucher die Orientierung 
zu erleichtern, sollte die Portionsangabe bei fertig abgepackten Einzelportionen verpflichtend 
sein. Bei Mehrportionen- Verpackungen ist die Angab der Anzahl der in der Packung 
enthaltenen Portionen hilfreich, um die Energieangabe pro Portion einzuordnen.Die 
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Definition der Portionsgröße dient dem Realitätsbezug der Verbraucher. So können 
Verbraucher z. B. eine Portion von acht Einheiten bzw. Stückzahlen (Keksen) oder einer 
halben Tasse (z. B. Nüsse) leichter zuordnen als die entsprechenden Grammangaben. Die 
Portionsgröße sollte sich darüber hinaus an dem realistischen Durchschnittskonsum der 
Verbraucher orientieren, um irreführende Angaben zu vermeiden. (Die häufig vorgegebene 
Portionsgröße von 25 g hat sich z. B. als unrealistische Bezugsgröße erwiesen).

Pakeitimas 196
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 1 dalyje nurodyta energinė vertė ir 
maistinių medžiagų kiekis visada turi būti 
nurodyti ant paruoštų vartoti produktų. 
Tikslūs ruošimo nurodymai turi būti 
pateikti etiketėje taip, kaip ir nuorodos. 

Or. de

Pagrindimas

Energetinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis turėtų visada būti nurodomi ant paruošto 
vartoti produkto, nes nurodytas maistinių medžiagų kiekis gali pasikeisti produktą paruošus 
(pvz., iškepus, išvirus). Paruošimo būdas, pagal kurį pateikiamos nuorodos, turi būti tiksliai 
nurodytas etiketėje, kad vartotojas galėtų šias nuorodas suprasti ir jomis vadovautis.

Pakeitimas 197
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 ir 4 dalys 

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 

Išbraukta.
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suvartojamų kiekių procentais.

Or. en

Pagrindimas

An indication of a percentage on the reference intake should not be mandatory information. 
Individuals have different dietary needs and even daily recommended quantity cannot reflect 
the variety of needs. It is up to the individula to make a free informed choice on daily quantity 
suitable to him/her. Furthermore, it is crucial not to place costly labelling burdens and create 
more bearaucracy for entreprises, especiallly not for Small and Middle sized companies. The 
indication of 100ml/ 100g is a transparent and comprehensible measure and constitutes 
therefore as a sufficent mandatory information.

Pakeitimas 198
Emilie Turunen

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. Mitybiniame teiginyje, kaip nustatyta 29 
straipsnio 1 dalies a punkte, ant priekinės 
pakuotės pusė nurodomas maistinių 
medžiagų kiekis naudojant spalvinių kodų 
sistemą. Žalia, geltona ir raudona 
spalvomis nurodoma, ar maisto produkte 
yra mažai, vidutiniškai ar daug tų 
maistinių medžiagų. Ši informacija 
pateikiama 100g arba 100ml produkto. 
Didelio, vidutinio ir mažo šių maistinių 
medžiagų orientacinio kiekio apibrėžtis 
nustatoma laikantis 49 straipsnio 3 dalyje
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu ir remiantis Europos maisto 
saugos tarnybos nuomone.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pakeitime atsižvelgiama į tyrimo rezultatus, kurie rodo, kad vartotojai pageidauja, kad 
priekinėje pakuotės pusėje būtų pateikiama ribota mitybinė informacija naudojant 
aiškinamąjį elementą. Jie teikia pirmenybę raudonai, gintaro (geltonai) ir žaliai spalvoms, 
kurias naudojant nurodoma, ar maisto produktas turi daug, vidutiniškai arba mažai tam tikrų 
sudedamųjų maistinių medžiagų.
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Pakeitimas 199
Lara Comi

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. Kai kurios teiginio apie maistingumą 
dalys gali būti nurodomos XI priedo 
B dalyje nurodytų orientacinių suvartojamų 
kiekių procentiniais dydžiais, atitinkamai 
– 100 g, 100 ml. arba vienai porcijai.

Or. it

Pagrindimas

Kadangi ne visi maisto produktai vartojami 100 g ar ml kiekiais, svarbu, kad būtų galima 
nurodyti porcijos orientacinių suvartojamų kiekių procentus.

Pakeitimas 200
Othmar Karas

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. Ženklinant privalomą maistinę vertę 
gali būti nurodoma XI priedo B dalyje
nurodyto rekomenduojamo suvartoti 
kiekio dalis 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.

Or. de
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Pagrindimas

Lingvistinė vokiško teksto adaptacija versijoje anglų k. („kaip tinkama“) [Neturi įtakos 
lietuvių k. vertimui]. Privalomas rekomenduojamų per parą suvartoti kiekių ženklinimas 
prieštarauja rekomenduojamų per parą suvartoti kiekių iniciatyvos savanoriškam pobūdžiui, 
todėl turi būti atmestas. Šiuo metu Europos maisto pramonė etikėje nurodo rekomenduojamus 
per parą suvartoti kiekius ir juos pateikia vartotojams. Pagal ES platformą, dėl kurios 
susitarta, dabar turime palaukti pirmųjų duomenų ir pažiūrėti, ar maisto pramonės 
ženklinimo iniciatyva pavyko.

Pakeitimas 201
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Neprivalomas papildomas ženklinimas, 
skirtas nurodyti maistingumą, 
pateikiamas lentelėje, nurodant 
procentinę XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių rekomenduojamų vartoti
kiekių dalį 100 g, 100 ml produkto arba, 
pagal 31 straipsnio 2 dalį, nurodant 
vienos porcijos maistingumą. Kai būtina,
vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekis 
etiketėje nurodomas bent jau kaip 
procentinė XI priedo A dalyje nurodytų 
orientacinių rekomenduojamų vartoti
kiekių dalis.

Or. en

Pagrindimas

Tikslinga nustatyti neprivalomo papildomo ženklinimo taisykles, kad tais atvejais, kai 
pasirenkama tokia galimybė, būtų užtikrinamas tam tikros normos ir nebūtų klaidinami 
vartotojai, nes antraip galėtų taip nutikti.
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Pakeitimas 202
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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 apie maistinę vertę 
(energinę vertę, riebalus, sočiuosius 
riebalus, cukrų, druską) taip pat
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
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.

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 203
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 204
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 straipsnis
Išraiška vienai porcijai

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Maistinės vertės pateikimas vienai porcijai jau yra numatytas 31 straipsnio 2 dalies 
pakeitime.
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Pakeitimas 205
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be 31 straipsnio 2 dalyje nurodyto 
mitybinio teiginio 100 g arba 100 ml, 
informacija gali būti pateikta apie vieną 
porciją ant pakuotės užpakalinės dalies, 
kartu nurodant toje pakuotėje esančių 
porcijų skaičių, jei porcijos dydis yra 
nustatytas remiantis Europos maisto 
saugos tarnybos nuomone.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti, kad nebūtų klaidinami vartotojai, informacija visada turi būti nurodoma 
100 g ar 100 ml produkto. Taip suteikiama galimybė aiškiai ir lengvai palyginti produktus. 
Ant pakuotės gali būti nurodoma papildoma informacija apie porcijas, nes kai kuriems 
vartotojams ji gali būti naudinga įvertinti jų valgomų maisto produktų kiekį.

Pakeitimas 206
Emilie Turunen

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 207
Róża Thun Und Hohenstein

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 maisto produktas
aiškiai padalytas į vieną porciją arba 
kelias atskiras to paties dydžio porcijas.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas. Maisto produktams, padalytiems kaip viena atskira porcija arba kelios 
atskiros to paties dydžio porcijos, turėtų būti taikomos tokios pačios sąlygos kaip ir į atskiras 
porcijas fasuotiems maisto produktams.

Pakeitimas 208
Lara Comi

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.

Or. it

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.
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Pakeitimas 209
Othmar Karas

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 maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija arba 
padalintas į atskiras porcijas.

Or. de

Pagrindimas

Maistinę vertę pateikti tik porcijai naudingiausia, jei maisto produktai vartojami už 100 g 
gerokai mažesniais kiekiais (pvz., uogienės, valgomieji aliejai ir t. t.).

Pakeitimas 210
Liem Hoang Ngoc

Pasiūlymas dėl reglamento
32 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

32 a. straipsnis
Išraiška grynajam svoriui

Tais atvejais, kai maisto produktai negali 
būti padalyti į porcijas, be 31 straipsnio 2 
dalyje minimo mitybinio teiginio, 
nurodomo 100 g arba 100 ml, energinė 
vertė pateikiama atsižvelgiant į atitinkamo 
maisto produkto grynąjį svorį.

Or. fr

Pagrindimas

Energetinė vertė 100 g. arba 100 ml. nebūtinai yra labai svarbi vartotojams, vartojantiems 
maisto produktus, kurių svoris ir tūris yra labai įvairūs. 

Taigi pageidautina, kad tais atvejais, kai maisto produktai negali būti padalyti į porcijas, 
energinė vertė turėtų būti sistemingai nurodoma atsižvelgiant į atitinkamo maisto produkto 
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grynąjį svorį, tokiu būdu siekiant vartotojams suteikti konkrečią ir lengviau suprantamą 
informaciją.

Pakeitimas 211
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
33 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Vienintelis būdas užtikrinti bendrąją rinką – visiškas suderinimas.
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Pakeitimas 212
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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.

Or. de

Pagrindimas

Grafinis pateikimas gali labai pagerinti vartotojų mitybinio teiginio supratimą.
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Pakeitimas 213
Lara Comi

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 
(cukrūs), riebalai, sočiosios riebalų 
rūgštys, skaidulinės medžiagos ir druska.

Or. it

Pagrindimas

Svarbu, kad visa privaloma informacija apie maistingumą būtų pateikiama tame pačiame, 
nebūtinai pagrindiniame, regėjimo lauke.

Pakeitimas 214
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Yra svarbu, kad privalomu teiginiu apie maistingumą būtų nurodoma informacija apie pačias 
svarbiausias maistines medžiagas (baltymus, angliavandenius, pvz., cukrus, riebalus, 



AM\802277LT.doc 95/145 PE438.135v03-00

LT

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 pusiausvyrą.

Pakeitimas 215
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija teikiama aiškia forma ir šia 
tvarka: energija, baltymai, angliavandeniai
ir riebalai.

Or. de

Pagrindimas

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.An der 
bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: Brennwert, 
Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale Verweis in den 
Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile für die 
öffentliche Gesundheit von Bedeutung ist...“, bietet keine Grundlage für eine Änderung der 
Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen auf die 
genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe gewöhnt 
und sie „gelernt“. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, dass 
sämtliche (!) am europäischen Markt befindlichen Etiketten zu ändern wären. Das ist 
unverhältnismäßig.
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Pakeitimas 216
Lara Comi, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal 49 straipsnio 3 dalyje nurodytą 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu 
Komisija ne vėliau kaip iki 2011 m. 
gruodžio 31 d. nustato specialius 
kriterijus, pagal kuriuos daroma 
privalomo informacijos apie maistingumą 
nurodymo išimtis mažoms žemės ūkio, 
amatų ir verslo įmonėms, kurios verčiasi 
pardavimu arba gastronomija ir tiekimu 
(viešbučių ir restoranų paslaugos). 

Or. it

Pagrindimas

Mažos ir vidutinės verslo įmonės paminimos dėl dviejų priežasčių: 
1. skirtingų gamybos sektorių, kurių tikslai tokie patys, diskriminacija nepriimtina;
2. labai svarbu atsižvelgti į tai, kad smulkieji gamintojai, kurių produktai nėra 

standartizuoti ir kurie kasdien turi rinktis iš lygiaverčių sudedamųjų dalių, negali 
pateikti nuorodų apie maistingumą jų parduodamų produktų kortelėse (kai prekės 
parduodamos neįpakuotos) arba etiketėse (kai prekės fasuotos).

Pakeitimas 217
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de
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Pagrindimas

In Anhang IV aufgeführte Lebensmittel sind von der vorgeschriebenen Nährwertdeklaration 
ausgenommen, da sie nicht signifikante Mengen von Nährstoffen enthalten. Nach Artikel 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1924/2006 und Artikel 17 Absatz 3 des gegenwärtigen Entwurfes sind 
jedoch alle – auch die in Anhang IV aufgeführten – Lebensmittel zu einer 
Nährwertdeklaration verpflichtet, wenn sie eine nährwert- oder gesundheitsbezogene Angabe 
machen. Die Verpflichtung, dass die vorgeschriebene Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld 
erscheinen muss, ist auf kleinen Verpackungen nicht umsetzbar (z.B. Kaugummiprodukte). 
Wenn Lebensmittel, die in Anhang IV aufgeführt werden, eine nährwert- oder 
gesundheitsbezogene Angabe machen, sollten sie deshalb von der Verpflichtung, dass sich die 
Nährwertdeklaration im Hauptblickfeld befinden muss, ausgenommen werden.

Pakeitimas 218
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Informacija pateikiama lentelės forma ir
sunumeruota. Jei vietos trūksta, 
informacija pateikiama eilutėmis.

Or. de

Pagrindimas

Derėtų ir toliau palikti ūkio subjektui teisę spęsti, kurioje pakuotės vietoje turi būti pateiktas 
maistingumo ženklinimas („regėjimo lauke“, pakuotės priekyje ar kitur). Siekiant atsižvelgti į 
skirtingą pakuočių dydį ir daugiakalbę informaciją, būtinas pakankamas lankstumas. 
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Pakeitimas 219
Lara Comi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai mitybos ar sveikatos tikslais 
reikalaujama pateikti teiginius apie 
IV priede nurodytų produktų 
maistingumą, jie nepateikiami 
pagrindiniame regėjimo lauke.

Or. it

Pagrindimas

Galima daryti išvadą, kad tuo atveju, kai produktams taikoma išimtis remiantis IV priedu, 
pateikiant informaciją, pvz., susijusią su poveikiu sveikatai, reikės pateikti informaciją apie 
maistingumą. Dėl priežasčių, susijusių su produktais, kurių pakuotės mažo dydžio, tokia 
informacija neturėtų būti pateikiama pagrindiniame regėjimo lauke.

Pakeitimas 220
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be kitų šio straipsnio nuostatų, 29 
straipsnio 1 dalies a punkte numatyta 
energetinė vertė nurodoma pagrindiniame 
regėjimo lauke, pageidautina naudojant 
spalvinių kodų sistemą. Kai naudojama 
tokia sistema, žalia, geltona ar gintarine ir 
raudona spalvomis nurodoma, ar maisto 
energetinė vertė maža, vidutinė ar didelė. 
Ši informacija pateikiama 100 g arba 
100 ml produkto. Orientacinių kiekių, 
apibūdinančių mažą, vidutinę ir didelę 
energetinę vertę, apibrėžtis priimama 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu ir 
turi remtis Europos maisto saugos 
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tarnybos nuomone. 

Or. en

Pagrindimas

Nors patirtis naudojant spalvinių kodų sistemą teigiama, dar pernelyg anksti įpareigoti 
valstybes nares taikyti šią sistemą šiuo etapu. Reikia sukaupti daugiau informacijos ir 
įrodymų. Tai taip pat nurodyta 38 konstatuojamoje dalyje, kurioje skatinama toliau tirti 
vartotojų supratimą skirtingose valstybėse narėse, kad prireikus būtų galima pradėti taikyti 
suderintas sistemas.

Amendement 221
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Simplification.

Pakeitimas 222
Emma Mcclarkin

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., 

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

jei esama alergenų.

Or. en

Pakeitimas 223
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(a) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų; bei
(b) įrodyta, kad tokius informacijos 
pateikimo būdus supranta vidutinis 
vartotojas.

Or. de

Pagrindimas

Specialios privalomosios nacionalinės maisto produktų ženklinimo taisyklės varžo laisvą 
prekių judėjimą Europos vidaus rinkoje. Vietoj to 33 straipsnio 1 dalies pakeitime siūlomas 
savanoriškas grafinis ženklinimas. 

Pakeitimas 224
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pagal 44 straipsnyje nurodytą 
nacionalinę sistemą mitybiniam teiginiui 
teikti galima naudoti grafines formas arba 

5. Mitybiniam teiginiui teikti galima 
naudoti grafines formas arba simbolius, su 
sąlyga, kad laikomasi šių esminių 



AM\802277LT.doc 101/145 PE438.135v03-00

LT

simbolius, su sąlyga, kad laikomasi šių 
esminių reikalavimų:

reikalavimų:

a) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų; bei

a) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų; bei

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

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

Or. en

Pagrindimas

Maistingųjų medžiagų simboliai turėtų būti suderinti ES lygmeniu, kad produktai galėtų 
laisvai judėti.

Pakeitimas 225
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Pasekmė išbraukus 34 straipsnio 5 dalį.
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Pakeitimas 226
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.
5. Komisija nustato su 3 dalies taikymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu..
6. Komisija gali nustatyti su savanoriškai 
teikiamų duomenų naudojimo sąlygomis 
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ir kriterijais susijusias įgyvendinimo 
taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.
Example of the application of this article:
The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.
Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 
According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.

Pakeitimas 227
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei informacija apie maisto produktą, 
kuriai taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji turi būti aiškiai įskaitoma.
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reglamente nustatytus reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų reikalaujama, kad savanoriškai ant maisto produktų pateikiama informacija turi būti 
pateikiama taip pat, kaip ant produktų, kuriems galioja privalomas reikalavimas, gamintojai 
galėtų liautis teikti tokią informaciją savanoriškai. Taigi galimas dabartinio pasiūlymo 
poveikis – vartotojai gautų mažiau informacijos nei dabar.

Pakeitimas 228
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

XI B priede nurodytos orientacinės vertės taikomos vidutinio amžiaus suaugusiam asmeniui. 
Jų neatitinkančias orientacines vertes produktams, skirtiems konkrečiai tikslinei grupei, pvz., 
vaikams, kuriuos pramonė jau pateikė rinkai ir kurie yra moksliškai patikrinti, turėtų būti 
leidžiama toliau skelbti kaip papildomą informaciją.
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Pakeitimas 229
Philippe Juvin, Damien Abad

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. 
balandžio 29 d. Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos 
organizavimo, iš dalies keičiantį 
reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) 
Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) 
Nr. 3/2008 ir panaikinantį reglamentus 
(EEB) Nr. 2392/86 bei (EB) 
Nr. 1493/19993, 2008 m. sausio 15 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentą (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/894 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.
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4 OL L 39, 2008 2 13, p. 16.
5 OL L 149, 1991 6 14, p. 1.

Or. fr

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 230
Philippe Juvin, Damien Abad

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.

Or. fr

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.
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Pakeitimas 231
George Lyon

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5 a. Viskio kilmės šalis nurodoma 
pagrindiniame regėjimo lauke. Jei viskis 
pagamintas keliose valstybėse, jos visos 
išvardijamos.

Or. en

Pagrindimas

Įprasta, kad Europos Sąjungoje parduodamas viskis ženklinamas nurodant jo kilmės šalį; 
vartotojai mano, kad ši informacija labai svarbi. Tam tikrų rūšių viskis, kurio kilmė 
nenurodoma, ženklinamas kitais ženklais, kuriais daroma užuomina, kad jis pagamintas 
vienoje iš pagrindinių viskį gaminančių šalių, nors iš tikrųjų tai yra netiesa. Taigi, kad nebūtų 
klaidinami vartotojai, tikslinga nurodyti visų ES parduodamų viskio rūšių kilmės šalį.

Pakeitimas 232
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
Skyrius VI

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skyrius išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių judėjimo vidaus rinkoje 
principams.
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Pakeitimas 233
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Nacionalinės nuostatos dėl papildomų 

privalomų duomenų
1. Be 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnyje 
nurodytų privalomų duomenų valstybės 
narės 42 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
reikalauti papildomų privalomų duomenų 
apie konkrečių tipų ar kategorijų maisto 
produktus, pagrįsdamos šį reikalavimą:
a) visuomenės sveikatos apsauga;
b) vartotojų apsauga;
c) sukčiavimo prevencija;
d) pramoninės ir komercinės nuosavybės 
teisių apsauga, provenencijos 
nuorodomis, registruotaisiais kilmės
vietos pavadinimais ir nesąžiningos 
konkurencijos prevencija.
2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės 
narės gali imtis priemonių, susijusių su 
privalomu maisto produktų kilmės šalies 
ar provenencijos vietos nurodymu tik jei 
įrodomas ryšys tarp tam tikrų maisto 
produkto savybių ir jo kilmės ar 
provenencijos. Pranešdamos apie tokias 
priemones Komisijai valstybės narės 
pateikia įrodymų, kad daugumai vartotojų 
ši informacija labai svarbi.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl nacionalinių nuostatų paslaugų vidaus rinkoje gali atsirasti kliūčių ir įmonėms gali kilti 
papildomų išlaidų. Taip pat yra svarbu stiprinti vidaus rinką.
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Pakeitimas 234
Lara Comi, Tiziano Motti

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) visuomenės sveikatos apsauga;
(b) vartotojų apsauga;
(c) sukčiavimo prevencija;
(d) pramoninės ir komercinės nuosavybės 
teisių apsauga, provenencijos 
nuorodomis, registruotaisiais kilmės 
vietos pavadinimais ir nesąžiningos 
konkurencijos prevencija.
2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės narės 
gali imtis priemonių, susijusių su
privalomu maisto produktų kilmės šalies ar 
provenencijos vietos nurodymu tik jei 
įrodomas ryšys tarp tam tikrų maisto 
produkto savybių ir jo kilmės ar 
provenencijos. Pranešdamos apie tokias 
priemones Komisijai valstybės narės 
pateikia įrodymų, kad daugumai vartotojų 
ši informacija labai svarbi.

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

Or. it

Pagrindimas

Bet kokie tinkamai nepagrįsti pasiūlymai būtų nesuderinami su bendra valstybių narių 
pareiga plėtoti vidaus rinką. Pasiūlyme dėl reglamento nustatomas reikalavimas nurodyti 
kilmės šalį arba provenencijos vietą, nors jis ir neprivalomas.
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Pakeitimas 235
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 236
Frank Engel

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Be 9 straipsnio 1 dalyje ir 10 straipsnyje 
nurodytų privalomų duomenų valstybės 
narės 42 straipsnyje nustatyta tvarka gali 
reikalauti papildomų privalomų duomenų 
apie konkrečių tipų ar kategorijų maisto 
produktus, jei tokios priemonės netrukdo
laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje ir 
yra pateisinamos:

Or. de

Pagrindimas

Pagal naująjį reglamentą, kuris skirtas sujungti ir supaprastinti ES ženklinimo taisykles, ir 
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geresnės teisėkūros darbotvarkę nacionalinės nuostatos neturi prieštarauti šiems tikslams. 
Taigi derėtų nustatyti reikalavimą, pagal kurį naujos taisyklės neturėtų kliudyti laisvam 
prekių judėjimui vidaus rinkoje.

Pakeitimas 237
Emma Mcclarkin

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 238
Jürgen Creutzmann

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Papildomos nacionalinės taisyklės sudarytų kliūčių laisvam prekių judėjimui Europos vidaus 
rinkoje. Be to, nėra jokio reikalo valstybėms narėms reikalauti papildomų nuorodų kaip 
siūloma šioje dalyje, nes galima manyti, kad maisto produktai ES atitinka vienodus Bendrijos 
teisinius reikalavimus. 
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Pakeitimas 239
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38a. Be 34 straipsnio 1 ir 2 dalyje 
nurodytų reikalavimų, valstybės narės,
vadovaudamosi 42 straipsnyje nustatyta 
tvarka, gali nuspręsti remti papildomas 
savanoriškas sistemas, pagal kurias 
informacija apie maistingumą būtų 
pateikiama naudojant kitus išraiškos 
būdus, jei tokios nacionalinės sistemos:
a) parengtos taikant pagrindinius II ir III 
skyriuose nurodytus principus ir 
reikalavimus;
b) parengtos atsižvelgiant į nepriklausomo 
vartotojų tyrimo ir išsamių konsultacijų 
su suinteresuotais subjektais dėl to, kas 
geriausia vartotojui, rezultatus;
c) pagrįstos suderintais orientaciniais 
rekomenduojamais vartoti kiekiais arba, 
jei jie nenustatyti, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
vartotino energijos ar maistinių medžiagų 
kiekio.
Komisija palengvina keitimąsi 
informacija klausimais, susijusiais su 
nacionalinių sistemų tvirtinimu ir 
taikymu, ir skatina visus suiteresuotuosius 
subjektus dalyvauti šiame procese. 
Komisija taip pat sudaro sąlygas 
visuomenei susipažinti su šiais 
duomenimis. 
Iki …* Komisija vertina surinktą 
informaciją apie vartotojų naudojimąsi 
įvairiomis nacionalinėmis sistemomis ir 
apie tai, kaip vartotojai jas supranta, 
siekdama nustatyti, kuri sistema geriausia 
ir naudingiausia Europos vartotojams. 
Komisija atitinkamai informuoja Europos 
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Parlamentą ir Tarybą.
* OL (įrašyti datą): pirma mėnesio diena, 
praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 240
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies 
nukrypstančios nacionalinės priemonės nebūtų taikomos pieno produktams, į kuriuos 
dedama, pvz., cukraus, kvapiųjų medžiagų ar kitų ne pieno sudedamųjų dalių.
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Pakeitimas 241
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Kol nebus priimtos 20 straipsnio e punkte 
nurodytos Bendrijos nuostatos, valstybės 
narės, kuriose šio reglamento įsigaliojimo 
metu jau taikomos nacionalinės taisyklės,
gali palikti galioti šias gėrimų, kurių 
alkoholio koncentracija pagal tūrį didesnė 
nei 1,2 %, sudedamųjų dalių išvardijimo 
taisykles.

Or. en

Pakeitimas 242
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Atskirose valstybėse narėse galiojančios taisyklės galėtų pakenkti vidaus rinkai ir šį 
reglamentą paverstų beprasmišku.

Pakeitimas 243
Cornelis de Jong

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Enterprises in the food retail trade and the traditional food production sector, which also 
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include providers of mass catering services, as well as farmers engaged in direct marketing, 
likewise produce products 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 producers from the nutrition declaration 
requirement. By exluding non-prepacked food, article 41 can be deleted.

Pakeitimas 244
Philippe Juvin, Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos. Atsižvelgiant į 9 
straipsnio 1 dalies c punkte nurodytus 
duomenis valstybės narės turi apibrėžti 
tvarką, pagal kurią, pasikonsultavus su 
suinteresuotomis šalimis, yra pristatomi 
šie duomenys.

Or. fr

Pagrindimas

Informacija apie galimus alergenus yra labai svarbi vartotojams, nepriklausomai nuo to, ar 
maisto produktas yra sufasuotas ar ne. Tačiau ši informacija neturi būti nepritaikyta ir 
pernelyg įpareigojanti, ypač amatininkų įmonėms, vietos maisto produktų prekybos ar 
prekybinio maitinimo sektoriams. Valstybės narės, susitarę su suinteresuotomis šalimis (ypač 
su alergiškų asmenų asociacijomis, vartotojų asociacijomis, susijusių įmonių atstovais), turi 
nustatyti tvarką, priklausomai nuo praktinių sąlygų ir pardavimo konteksto (pvz., pokalbio 
metu perduodamos informacijos, ženklo, nurodančio galimų alergenų buvimą ir t.t.).
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Pakeitimas 245
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 246
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42 straipsnis Išbraukta
Pranešimų teikimo tvarka

1. Kai daroma nuoroda į šį straipsnį, 
valstybė narė, nusprendusi, kad būtina 
priimti naują su informacija apie maistą 
susijusį teisės aktą, iš anksto praneša 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
apie numatomas taikyti priemones ir jas 
pagrindžia.
2. Komisija tariasi su Maisto produktų 
nuolatiniu komitetu, įkurtu pagal 
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Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 
straipsnio 1 dalį, jei tokios konsultacijos, 
jos nuomone, yra reikalingos arba jei to 
reikalauja valstybė narė.
3. Atitinkama valstybė narė įgyvendina 
numatomas priemones tik praėjus trims 
mėnesiams po to, kai buvo pateiktas 1 
dalyje nurodytas pranešimas, su sąlyga, 
kad ji nėra gavusi neigiamos Komisijos 
nuomonės. 4.
4. Jei Komisijos nuomonė neigiama, prieš 
pasibaigiant trijų mėnesių laikotarpiui ji 
pradeda 49 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą, siekdama nustatyti, ar 
numatytas priemones galima įgyvendinti. 
Komisija gali reikalauti tam tikrų 
numatomų priemonių pakeitimų. 
Atitinkama valstybė narė gali imtis 
numatytų priemonių tik Komisijai 
priėmus galutinį sprendimą.
5. Priemonėms, apie kurias valstybės 
narės praneša 1–4 dalyse nurodyta tvarka, 
netaikoma 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/34/EB, nustatanti informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus bei 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarką.

Or. fr

Pagrindimas

Dėl nacionalinių nuostatų paslaugų vidaus rinkoje gali atsirasti kliūčių ir įmonėms gali kilti 
papildomų išlaidų.  Taip pat yra svarbu stiprinti vidaus rinką. 

Pakeitimas 247
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Priemonėms, apie kurias valstybės 
narės praneša 1–4 dalyse nurodyta tvarka, 
netaikoma 1998 m. birželio 22 d. Europos 

Išbraukta.
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Parlamento ir Tarybos direktyva 
98/34/EB, nustatanti informacijos apie 
techninius standartus ir reglamentus bei 
informacinės visuomenės paslaugų 
taisykles teikimo tvarką.

Or. en

Pakeitimas 248
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Komisija tariasi su Maisto produktų 
nuolatiniu komitetu, įkurtu pagal 
Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 
straipsnio 1 dalį. Be to, Komisija, 
vadovaudamasi Direktyvoje 98/34/EB 
numatytomis nuostatomis, nustato 
oficialią pranešimų visiems 
suinteresuotiesiems subjektams teikimo 
tvarką.

Or. en

Pagrindimas

Dabartinei naujų ženklinimo priemonių nustatymo tvarkai trūksta skaidrumo ir 
nereikalaujama konsultuotis su suinteresuotais išorės subjektais. Kadangi naujos ženklinimo 
taisyklės turės neigiamą poveikį laisvam prekių judėjimui, svarbu, kad siūlomos priemonės 
būtų plačiai apsvarstytos, suteikiant galimybę suinteresuotoms šalims išsakyti savo nuomonę. 
Pasiūlymai neturėtų būti priimami neįvertinus jų suderinamumo su vidaus rinkos laisvėmis. 

Pakeitimas 249
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
Skyrius VII

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skyrius išbrauktas.
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 250
Damien Abad

Pasiūlymas dėl reglamento
7 skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skyrius išbrauktas

Or. fr

Pagrindimas

Dėl nacionalinių nuostatų paslaugų vidaus rinkoje gali atsirasti kliūčių ir įmonėms gali kilti 
papildomų išlaidų.  Taip pat yra svarbu stiprinti vidaus rinką.

Pakeitimas 251
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 ir 3 dalys 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo 
įsigaliojimo]. Maisto produktai, kurie 
buvo paženklinti iki įsigaliojimo, gali būti 
apyvartoje, kol baigsis jų atsargos.
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nuo įsigaliojimo]. 14 straipsnio 1 dalis 
taikoma nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

Reikalavimai pagal 17 straipsnio 1 dalį 
taikomi nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 15 metų nuo įsigaliojimo]. 

Or. de

Pagrindimas

Im Sinne einer „Simplification“ soll eine einheitliche Geltungs- und Übergangsfrist festgelegt 
werden – in Übereinstimmung mit dem Artikel 52 Abs. 1 und 2 (EtikettierungsRL und 
NWKennzeichnungsRL). Keine Differenzierung zwischen KKMU/KMU/Großbetriebe 
(Gleichheitsgrundsatz), dafür eine längere Übergangsfrist für alle. 

Lebensmittel, die vor dem Geltungsbeginn der VO in den Verkehr gebracht worden sind, 
sollten bis zum Abbau der Bestände in Verkehr gebracht werden dürfen.

Für zur Wiederverwendung bestimmte Glasflaschen iSd Art 17 sollte eine Übergangsfrist von 
15 Jahren eingeführt werden, damit eine kostenschonende Umstellung erfolgen kann..

Pakeitimas 252
Anja Weisgerber

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. 
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Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 253
George Lyon

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
apyvartoje, kol baigsis jų atsargos. Vis 
dėlto, prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
Europos Komisija, pasikonsultavusi su 
maisto pramonės atstovais ir kitais 
suinteresuotais subjektais, nustato vėlesnį 
galutinį terminą, kuriam pasibaigus visi 
maisto produktai, nepaisant jų atsargų ir 
galiojimo termino, turi atitikti šio 
reglamento nuostatoms.

Or. en

Pakeitimas 254
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. „maistingumo ženklinimas“ – tai ši 
informacija:

a) energinė vertė; a) energinė vertė;

b) energinė vertė ir viena ar daugiau šių b) energinė vertė ir bet kuri medžiaga, 
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maistinių medžiagų: priskirta vienai iš šių kategorijų arba yra 
šios kategorijos medžiagos sudedamoji 
dalis:

 riebalai,  riebalai,

 angliavandeniai,  angliavandeniai,

 skaidulinės medžiagos,  skaidulinės medžiagos,

 baltymai,  baltymai,

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

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

2. „riebalai“ – tai visi lipidai, įskaitant 
fosfolipidus;

2. „riebalai“ – tai visi lipidai, įskaitant 
fosfolipidus;

3. „sočiosios riebalų rūgštys“ – tai riebalų 
rūgštys, neturinčios dvigubų jungčių;

3. „sočiosios riebalų rūgštys“ – riebalų 
rūgštys, neturinčios dvigubų anglies–
anglies jungčių;

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

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

5. „mononesočiosios riebalų rūgštys“ – tai
riebalų rūgštys su viena cis-dviguba
jungtimi;

5. „mononesočiosios riebalų rūgštys“ –
riebalų rūgštys su viena dviguba anglies–
anglies jungtimi cis-dviguboje jungtyje;

6. „polinesočiosios riebalų rūgštys“ – tai 
riebalų rūgštys su dviem ar daugiau cis-, 
cis-metileno dvigubomis jungtimis;

6. „polinesočiosios riebalų rūgštys“ – tai 
riebalų rūgštys su mažiausiai dviem
izoliuotomis anglies–anglies dvigubomis 
jungtimis;

7. „angliavandeniai“ – tai visi 
angliavandeniai, metabolizuojami žmogaus 
organizme, įskaitant poliolius;

7. „angliavandeniai“ – tai visi 
angliavandeniai, metabolizuojami žmogaus 
organizme, įskaitant poliolius;

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

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

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

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

10. „baltymai“ – tai baltymų kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: baltymai = 

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

bendras azoto kiekis pagal Kjeldahlį x 
6,25; tačiau × 6,38 – pieno baltymų atveju 
ir × 5,7l – sojos baltymų atveju.

11. „druska“ – tai druskos kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: druska = 
natris × 2,5;

11. „druska“ – tai druskos kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: druska = 
natris × 2,5;

12. „vidutinė vertė“ – tai vertė, geriausiai 
atspindinti konkrečiame maisto produkte 
esantį maistinės medžiagos kiekį, 
atsižvelgiant į sezoninius svyravimus, 
vartojimo būdą ir kitus veiksnius, galinčius 
turėti įtakos realios vertės pokyčiams;

12. „vidutinė vertė“ – tai vertė, geriausiai 
atspindinti konkrečiame maisto produkte 
esantį maistinės medžiagos kiekį, 
atsižvelgiant į sezoninius svyravimus, 
vartojimo būdą ir kitus veiksnius, galinčius
turėti įtakos realios vertės pokyčiams;

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

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

Or. de

Pagrindimas

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des V.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).
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Pakeitimas 255
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 256
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
II priedo 8 punkto a papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

a) riešutus, naudojamus alkoholio distiliatų 
gamybai.

Or. en
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Pakeitimas 257
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai vištienos gaminiuose naudojami 
jautienos arba kiaulienos baltymai, tai 
visada turėtų būti aiškiai nurodoma ant 
pakuotės.

Or. en

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 258
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1 pavadinimas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

MAISTO 
PRODUKTO TIPAS 
ARBA 
KATEGORIJA

AIŠKINAMASIS 
TEIGINYS

MAISTO 
PRODUKTO TIPAS 
ARBA 
KATEGORIJA

AIŠKINAMASIS 
TEIGINYS

-1 Vaisių ir daržovių paviršiaus 
apdorojimas
-1.1 Vaisiai ir 
daržovės, kurių 
paviršius prieš 
nuimant ir 
nuėmus derlių 
apdorotas maisto
priedais arba 
pesticidais.

„Apdorotas 
paviršius“

Or. en
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Pagrindimas

Galiojančiose taisyklėse nėra bendrų reikalavimų teikti informaciją apie tai, kaip nuėmus 
derlių vaisių ir daržovių paviršius buvo apdorotas įvairiais priedais arba pesticidais siekiant 
ilgiau išlaikyti juos šviežius. Tai reiškia, kad vartotojas perka produktus, kurie iš tiesų nėra 
tokie „švieži“. Vartotojai turi teisę gauti informaciją apie tai, kad maisto produktų, kuriuos 
jie perka, paviršius buvo apdorotas cheminėmis medžiagomis. 

Pakeitimas 259
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo lentelės 1 pavadinimas ir 2 pavadinimo 2.1, 2.2 ir 2.3 punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. MAISTO PRODUKTAI, KURIUOS 
PAKUOJANT NAUDOJAMOS TAM TIKROS 
DUJOS

Išbraukta.

1.1 Maisto 
produktai, kurių 
vartojimo trukmė 
pratęsta jiems 
pakuoti 
naudojant dujas, 
kaip nustatyta 
Tarybos 
direktyva 
89/107/EEB

„Supakuotas 
apsauginėje 
atmosferoje“

2. MAISTO PRODUKTAI, KURIŲ 
SUDĖTYJE YRA SALDIKLIŲ
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2.1 Maisto 
produktai, kurių 
sudėtyje yra 
saldiklio ar 
saldiklių, kaip 
nustatyta 
Direktyva 
89/107/EEB

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

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

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

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

„sudėtyje yra 
medžiaga, turinti 
fenilalanino“

Or. en

Pagrindimas

Vengiama pasikartojimo.
1.1. punktas nesuteikia vartotojui papildomos informacijos. Jis (ji) turėtų vadovautis nurodytu 
tinkamumo vartoti terminu.
Manome, kad nebūtinas privalomasis dvigubas saldiklių ženklinimas. Saldikliai aiškiai 
nurodyti etiketėje sudedamųjų dalių sąraše, o prireikus pateikiamas įspėjamasis ženklinimas, 
kad esama fenilalanino. Nuostata buvo priimta tuo metu, kai mažai kalorijų turinčių saldiklių 
vartojimas ES dar nebuvo toks įprastas, ir šis pasiūlymas – puiki galimybė supaprastinti 
reikalavimus.
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Pakeitimas 260
Jürgen Creutzmann

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.

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Siekiama išvengti galimo prieštaravimo 17 straipsnio 2 daliai.

Pakeitimas 261
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pagrindimas

Mažesnėms pakuotėms taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos nėra nei tikslingos, nei 
įgyvendinamos, todėl jų taikymą reikėtų išplėsti.
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Pakeitimas 262
Cornelis de Jong

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, ant kurio 
galima spausdinti, plotas yra mažesnis nei
80 cm2;

Or. en

Pagrindimas

Ant pakuočių ar taros, kurių didžiausias paviršiaus, ant kurio galima spausdinti, plotas 
mažesnis nei 80 cm2, nepraktiška nurodyti visą kitais atvejais privalomą informaciją apie 
maisto produkto maistingumą.

Pakeitimas 263
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 17 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. de

Pagrindimas

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.  
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.
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Pakeitimas 264
Othmar Karas

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;

Or. en

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.

Pakeitimas 265
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en



PE438.135v03-00 132/145 AM\802277LT.doc

LT

Pagrindimas

100 cm²: Siūloma išimtis mažoms pakuotėms (mažesnėms negu 25 cm²) realiai 
neįgyvendinama. Šis dydis turėtų būti didesnis (100 cm²), laikantis rinkos reikalavimų.

Pakeitimas 266
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 19 a (nauja), 19 b (nauja) ir 19 c (nauja) įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- rinkiniai ir dovanų pakuotės;
- mišrūs produktų rinkiniai;
- kramtomoji guma.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 267
Róża Thun Und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- prieskoninis augalas, prieskonis arba jų 
mišiniai;

- prieskoniniai augalai, prieskoniai, 
pagardai ir jų mišiniai;

Or. en

Pagrindimas

Herbs: Clarification.
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Pakeitimas 268
Róża Thun Und Hohenstein

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.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 269
Róża Thun Und Hohenstein

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 19 a (nauja), 19 b (nauja) ir 19 c (nauja), 19 d (nauja) ir 19 e (nauja) įtraukos 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- kramtomoji guma;
- maisto produktai, kurių vienoje porcijoje 
yra labai mažai energijos;
- įvairūs maisto produktai, kurių kiekis 
mažesnis negu 5g/ml;
– maisto produktai, kurių dizainas, forma 
ar pakuotė yra sezoninio, prabangos 
prekių, dovanų ar įmantraus tipo.
neištrinamai paženklinti stikliniai 
buteliai.

Or. en
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Pakeitimas 270
Anja Weisgerber

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

Or. de

Pagrindimas

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

Pakeitimas 271
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

1. Grynojo kiekio neprivaloma nurodyti 
maisto produktams:

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

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

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

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

Or. de

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 
2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais („grynasis kiekis“).
Dėl c punkto: Daroma nuoroda į Direktyvos 2001/111/EB dėl cukraus rūšių 2 straipsnio 2 
dalį (nukrypti leidžianti nuostata, taikoma produktams, kurių grynasis svoris mažesnis nei 20 
g). 3 pastraipoje derėtų aiškiai nurodyti, kad šios specialios nuostatos ir toliau taikomos.

Pakeitimas 272
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punkto ba ir bb punktai (nauji)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) konditerijos gaminiams, šokoladui 
arba kitiems kakavos pagrindu 
pagamintiems produktams, taip pat 
produktams, pagamintiems migdolų ar 
riešutų arba kitų aliejinių augalų sėklų 
pagrindu, kurių grynasis (neto) kiekis 
mažesnis negu 50 g;
bc) sausainiams, pyragaičiams ir kitiems 
kepiniams, kurių grynasis (neto) kiekis 
mažesnis negu 100 g;

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad reglamente dėl informacijos apie maisto produktus teikimo vartotojams nebūtų 
reikalaujama pateikti vartotojams informaciją, kurios jie nesupranta. Iš tyrimo duomenų 
galima spręsti, kad vartotojai jau dabar nesupranta kai kurios informacijos ant etikečių. Kai 
kalbama apie maistingumą, vartotojai geriau supranta matavimą kalorijomis, negu 
mokslininkų dažniau pasirenkamais džauliais, todėl džauliai neįtraukiami į šį reglamentą.
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Pakeitimas 273
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 1 punkto 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pagal šį punktą neturi būti pažeidžiamos 
Bendrijos specialiųjų teisės aktų 
nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad reglamente dėl informacijos apie maisto produktus teikimo vartotojams nebūtų 
reikalaujama pateikti vartotojams informaciją, kurios jie nesupranta. Iš tyrimo duomenų 
galima spręsti, kad vartotojai jau dabar nesupranta kai kurios informacijos ant etikečių. Kai 
kalbama apie maistingumą, vartotojai geriau supranta matavimą kalorijomis, negu 
mokslininkų dažniau pasirenkamais džauliais, todėl džauliai neįtraukiami į šį reglamentą.

Pakeitimas 274
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
X priedas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Priedas išbrauktas.

Or. en

Pagrindimas

Šis reglamentas netaikomas alkoholiniams gėrimams.
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Pakeitimas 275
Othmar Karas

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

Or. de

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 276
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
XI priedo A dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Paprastai: 

- 15 proc. RPN 100 g arba vienoje 
porcijoje kieto maisto;
- 7,5 proc. RPN 100 ml arba vienoje 
porcijoje skysto maisto;
- 5 proc. RPN 100 kcal (12 proc. RPN 1 
MJ); arba
- kiekis, numatytas pagal 2006 m. 
gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1925/2006 
dėl maisto produktų papildymo vitaminais 
ir mineralais bei kai kuriomis kitomis 
medžiagomis 6 straipsnyje numatytas 
nukrypti leidžiančias nuostatas, arba 
kiekis pakuotėje, jei joje yra tik viena 
porcija arba jei porcijų dydis ir skaičius 
aiškiai nurodyti ant pakuotės, turi būti 
įvertinamas sprendžiant, koks kiekis yra 
didelis.

Or. en

Pagrindimas

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
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product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Pakeitimas 277
Othmar Karas

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

Or. de

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“.
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Pakeitimas 278
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo A dalies įvadinė dalis ir lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Mitybiniame teiginyje vartojami šie 
matavimo vienetai:

Maistingumo ženklinime vartojami šie 
matavimo vienetai:

 energinė vertė kJ ir kcal  energinė vertė kcal

– riebalai gramais (g) – riebalai gramais (g)

– angliavandeniai – angliavandeniai
– skaidulinės 
medžiagos

– skaidulinės 
medžiagos

– baltymai – baltymai

– druskos  natris
 vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

 vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

 kitos medžiagos tinkami 
konkrečios 
medžiagos 
matavimo 
vienetai

 kitos medžiagos tinkami 
konkrečios 
medžiagos 
matavimo 
vienetai

Or. de

Pagrindimas

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium“ anstelle von „Salz“ 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium“ und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm“ und „streng natriumarm“ ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe“ wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz“, jedoch „Natrium“. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.
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Pakeitimas 279
Emma Mcclarkin

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo A dalies lentelės pirma eilutė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- Energy kJ ir kcal Energinė vertė kcal

Or. en

Pakeitimas 280
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo B a dalis (nauja)

Komisijo
s 

siūlomas 
tekstas

Pakeitimas

B a DALIS. ĮSKAITOMUMAS
Kuriant etiketes reikia atsižvelgti į šiuos kriterijus. 
Jei neįmanoma atitikti vieno ar daugiau kriterijų, naudojami 3 mm dydžio 
šriftas.
Kriterijai Instrukcijos Reikėtų vengti
Kontrastas Juodi rašmenys 

baltame fone arba 
tinkamas spalvų 
kontrastas

Tamsių rašmenų 
tamsiame fone. 
Šviesių rašmenų 
šviesiame fone. 
Žalios ir raudonos 
arba kitų spalvų 
derinių, dėl kurių 
daltonikams būtų 
sunku skaityti.

Šrifto tipas ir 
formatas

Atvirasis šriftas 
raidėms, pvz., 
„Arial“ Pusjuodis 
šriftas, jei 
neprastėja kokybė

Įmantraus šrifto 
Šešėlių
Kursyvo

Išdėstymas Tekstas pradedamas 
rašyti kairėje pusėje 

Apgaubimo tekstu



PE438.135v03-00 142/145 AM\802277LT.doc

LT

ir lygiuojamas pagal 
kairiąją paraštę

Spausdinimo 
kokybė, 
atsižvelgiant į 
metodą

Jei naudojamos 
spausdinimo 
sistemos, dėl kurių 
gali prastėti 
spaudinio kokybė, 
galbūt reikia imtis 
priemonių, kad būtų 
užtikrintas tinkamas 
teksto ryškumas ir 
skiriamoji geba, taip 
pat lygiavimas ir 
atitiktis spalvų 
registrui.

Baltas tarpas tarp 
teksto

Tinkamo dydžio 
tarpas aplink 
spausdintą tekstą

Paviršiai Matinis spaudinio 
paviršius

Metalinių ir blizgių 
paviršių 
Nelygių paviršių

Or. en

Pagrindimas

Šiame naujame priede pateikiama papildomi įskaitomumo kriterijai, į kuriuos reikėtų 
atsižvelgti kuriant etikečių dizainą.

Pakeitimas 281
Othmar Karas

Pasiūlymas dėl reglamento
XIII priedo C dalies lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

energinė vertė kJ ir kcal energinė vertė kcal

baltymai g
angliavandeniai g

kuriuose

 cukrų g
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 poliolių g

 krakmolo g

riebalai g riebalai

kuriuose kuriuose

 sočiųjų riebalų 
rūgščių

g  sočiųjų riebalų 
rūgščių

g

 trans-riebalų g

 mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g  mononesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

 polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g  polinesočiųjų 
riebalų rūgščių

g

 trans-riebalų g

 cholesterolio mg

angliavandeniai g
kuriuose

 cukrų g

 poliolių g

 krakmolo g

skaidulinės 
medžiagos

g skaidulinės 
medžiagos

g

baltymai g
druskos g natris g

vitaminai ir 
mineralinės 
medžiagos

XI priedo A 
dalies 1 punkte 
nurodyti 
matavimo 
vienetai

vitaminai* ir 
mineralinės 
medžiagos
*leistina 
santrumpa „vit.“ 

XI priedo A 
dalies 1 punkte 

nurodyti 
matavimo 
vienetai

kitos medžiagos tinkami 
konkrečios 
medžiagos 
matavimo 
vienetai

Or. de

Pagrindimas

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
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Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...“, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt“.
Anpassung der Stoffbezeichnungen („trans-Fettsäuren“, Polyole) und Ergänzung der Liste 
(Cholesterin). 
Gebräuchliche Abkürzungen wie etwa „Vit.“ für „Vitamine“ sollten insb. bei multilingualen 
Packungen  zulässig sein.

Pakeitimas 282
Anja Weisgerber, Jürgen Creutzmann

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

Or. de

Pagrindimas

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


