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Pakeitimas 20
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų (pateiktas Komisijos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsnį) (Tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties maisto produktų ir kitų maisto 
produktų, skirtų specialiai mitybai, 
(pateiktas Komisijos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį) 
(Tekstas svarbus EEE)

Or. en

Pagrindimas

Some essential guarantees that are offered in the current dietetic Framework Directive 
(2009/39/EC) and under its relevant Vertical Directives have been removed in this proposal 
to the detriment of vulnerable consumers. These consumers require foods that are specially 
formulated to provide specialised nutrition and to help them in the dietary management of 
specific conditions., The Commission’s proposal risks weakening the health and safety of 
these consumer groups by restricting the scope of the Proposed Regulation, thus restricting 
possibilities for future innovation based on scientific developments. It is therefore necessary 
to re-introduce the concept of food intended for specialised nutrition. This is aligned with the 
current Codex standard for foods for special dietary uses (146-1985).

Pakeitimas 21
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų (pateiktas Komisijos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties maisto produktų ir kitų maisto 
produktų, skirtų specialiai mitybai, 
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114 straipsnį) (Tekstas svarbus EEE) (pateiktas Komisijos pagal Sutarties dėl 
Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnį) 
(Tekstas svarbus EEE)

Or. fr

Pakeitimas 22
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų (pateiktas Komisijos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsnį) (Tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų,
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų, skirtų 
sumažinto energijos kiekio dietoms 
svoriui mažinti, (pateiktas Komisijos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsnį) (Tekstas svarbus EEE)

Or. fr

Pakeitimas 23
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų ir
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų (pateiktas Komisijos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsnį) (Tekstas svarbus EEE)

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO 
IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl 
kūdikiams bei mažiems vaikams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties maisto produktų ir maisto 
produktų glitimo netoleruojantiems 
žmonėms (pateiktas Komisijos pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
114 straipsnį) (Tekstas svarbus EEE)
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Or. en

Pagrindimas

Celiakija sergantys asmenys yra pažeidžiami vartotojai. Celiakija yra liga, kuriai gali būti 
taikomas vienintelė šiuo metu žinoma terapija – visiškas glitimo pašalinimas iš mitybos visą 
paciento gyvenimą.  Taigi, produktai be glitimo yra skirti pažeidžiamai visuomenės grupei ir 
kyla grėsmė, kad dėl Komisijos pasiūlymo šių vartotojų sveikata ir saugumas sumažės, nes jie 
nepatenką į siūlomo reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 24
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(2) Saugių ir sveikų maisto produktų, ypač 
skirtų pažeidžiamų grupių vartotojams, 
pavyzdžiui, kūdikiams ir mažiems 
vaikams, užtikrinimas – esminis laisvo 
prekių judėjimo ir gerai veikiančios 
vidaus rinkos vertinimo kriterijus, svarbus 
gyventojų sveikatai bei gerovei ir jų 
socialiniams bei ekonominiams interesams.

Or. en

Pakeitimas 25
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 



PE478.332v01-00 6/92 AM\885312LT.doc

LT

kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities. Visgi dėl šių skirtumų rengiamos 
nacionalinės priemonės, kurios trukdo 
sukurti vidaus rinką, taigi reikėtų 
pritaikyti tinkamą teisinį šios problemos 
sprendimą. Taip pat reikia imtis veiksmų 
siekiant, kad 2011 m. spalio 25 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
Nr. 1169/2011 dėl informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams1 galėtų 
užtikrinti suderintą ir veiksmingą 
sportininkų apsaugos strategiją bent tol, 
kol bus nuspręsta nerengti konkrečių 
teisės aktų. Itin svarbu patenkinti didelius 
sportininkų poreikius ir paaiškinti 
atitinkamas ženklinimo taisykles. Tais 
klausimais, kurie susiję su maisto 
produktais, skirtais sportininkams, 
Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 turi būti 
pakeistas; nustatant 2006 m. gruodžio 20 
d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl 
teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą2 4 
straipsnyje numatytus maistinių medžiagų 
apibūdinimus reikia atsižvelgti į 
sportininkams skirtų maisto produktų 
konkrečius maistinių medžiagų 
apibūdinimus; reikia atsižvelgti į tai, kad 
yra sportininkams skirtų teiginių apie 
maistingumą, kuriuos pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1924/2006 draudžiama vartoti 
visuomenei skirtuose teiginiuose 
(pavyzdžiui, „didelis angliavandenių 
energijos kiekis“ arba „daug natrio“); 
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 medžiagomis3 reikia 
nustatyti konkrečias sportininkams skirtų 
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maistinių medžiagų ir kitų maistui 
naudojamų medžiagų vartojimo sąlygas; 
ir turėtų būti užtikrinta, kad jos neapimtų 
tų medžiagų, kurios galėtų būti įtrauktos į 
dopingų medžiagų sąrašą. Dėl specialių 
nuostatų, susijusių su nuo angliavandenių 
apykaitos sutrikimų kenčiantiems 
žmonėms (sergantiems diabetu) skirtais 
maisto produktais, Komisijos ataskaitoje 
padaryta išvada, kad nėra pakankamo 
mokslinio pagrindo specialiems sudėties 
reikalavimams nustatyti.

____________________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.
2 OL L 404, 2006 12 30, p. 9.
3 OL L 404, 2006 12 30, p. 26.

Or. fr

Pakeitimas 26
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, dar nebuvo 
susitarta, kad būtų parengtos specialios 
nuostatos, nes labai skyrėsi valstybių narių 
ir suinteresuotųjų šalių nuomonės dėl 
specialių teisės aktų taikymo srities.
Atsižvelgdama į tai, kad iškyla rimta šio 
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kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

ES maisto rinkos sektoriaus derinimo 
problema, kad sportininkai turi didelius 
poreikius ir reikia paaiškinti atitinkamas 
ženklinimo taisykles, Komisija, pasitarusi 
su Europos maisto saugos tarnyba, iki 
2015 m. turėtų atnaujinti 2001 m. vasario 
28 d. ataskaitą dėl atitinkamų maisto 
produktų ir, prireikus, pateikti 
pasiūlymus. Dėl specialių nuostatų, 
susijusių su nuo angliavandenių apykaitos 
sutrikimų kenčiantiems žmonėms 
(sergantiems diabetu) skirtais maisto 
produktais, Komisijos ataskaitoje padaryta 
išvada, kad nėra pakankamo mokslinio 
pagrindo specialiems sudėties 
reikalavimams nustatyti.

Or. fr

Pakeitimas 27
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities. Atsižvelgdama į tai, kad iškyla 
rimta šio ES maisto rinkos sektoriaus 
derinimo problema, kad sportininkai turi 
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poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

didelius poreikius ir reikia paaiškinti 
atitinkamas ženklinimo taisykles, 
Komisija, pasitarusi su Europos maisto 
saugos tarnyba, iki 2015 m. turėtų 
atnaujinti 2001 m. vasario 28 d. ataskaitą 
dėl atitinkamų maisto produktų ir, 
prireikus, pateikti pasiūlymus. Dėl 
specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

Or. fr

Pakeitimas 28
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
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Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

Taigi intensyvų fizinį krūvį patiriantiems 
žmonėms, ypač sportininkams, skirti 
maisto produktai turėtų būti 
reglamentuojami pagal 2002 m. birželio 
10 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyva 2002/46/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su maisto papildais1

siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą ir 
padidinti vartotojų apsaugos lygį. Tai 
būtina siekiant skatinti inovacijas ir 
išsaugoti aukštą vartotojų apsaugos lygį. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.
____________________
1  OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

Or. en

Pagrindimas

Both the Commission and the Rapporteur propose to include ‘food intended to meet the 
expenditure of intense muscular effort, especially for sportsmen’ in the Nutrition and Health 
Claims Regulation. In the case of Nutrition and Health Claims Regulation, only the effect of 
claim is assessed (if the claim was actually shown or not) but the safety of particular 
substances is not evaluated. In the case of food intended to meet the expenditure of intense 
muscular effort, especially for sportsmen, safety is a very important factor in connection with 
the effect of food on final consumer. Shifting this category under supplements would fulfil all 
necessary requirements – for labelling and advertising the Regulation (EC) No 1924/2006 
would be respected, and at the same time a minimum rules with regard to safety would be set.

Pakeitimas 29
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad (7) Direktyvoje 2009/39/EB numatyta, kad 
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galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.

galėtų būti priimtos specialios nuostatos 
dėl šių dviejų maisto produktų kategorijų, 
priskiriamų specialios mitybinės paskirties 
produktams: intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, ypač 
sportininkams, skirtų maisto produktų ir 
nuo angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtų maisto produktų. Dėl maisto 
produktų, skirtų intensyvų fizinį krūvį 
patiriantiems žmonėms, nebuvo galimybių 
sėkmingai susitarti, kad būtų parengtos 
specialios nuostatos, nes labai skyrėsi 
valstybių narių ir suinteresuotųjų šalių 
nuomonės dėl specialių teisės aktų taikymo 
srities, dėl maisto produktų pakategorių, 
kurios turėtų būti įtrauktos, dėl sudėties 
reikalavimų nustatymo kriterijų ir galimo 
poveikio produktų kūrimo inovacijoms. 
Siekiant pagerinti vidaus rinkos veikimą
ir padidinti vartotojų apsaugos lygį, kartu 
skatinant inovacijas, nuo šiol 
sportininkams skirti maisto produktai 
turėtų būti reglamentuojami tik pagal 
2006 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 
Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto 
produktų maistingumą ir sveikatingumą 
ir atitikti jame nustatytus reikalavimus1. 
Dėl specialių nuostatų, susijusių su nuo 
angliavandenių apykaitos sutrikimų 
kenčiantiems žmonėms (sergantiems 
diabetu) skirtais maisto produktais, 
Komisijos ataskaitoje padaryta išvada, kad 
nėra pakankamo mokslinio pagrindo 
specialiems sudėties reikalavimams 
nustatyti.
____________________
1 OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

Or. en

Pakeitimas 30
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
13 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) Todėl specialios paskirties maisto 
produktų sąvoka turėtų būti panaikinta, o
Direktyva 2009/39/EB turėtų būti pakeista 
šiuo teisės aktu. Siekiant supaprastinti 
teisės akto taikymą ir užtikrinti 
nuoseklumą visose valstybėse narėse, šis 
teisės aktas turėtų būti priimtas reglamento 
forma.

(13) Todėl sąvoka „speciali mityba“ turėtų 
būti vartojama išskirtinai siekiant 
apibrėžti produktus, pasižyminčius 
unikaliomis savybėmis tenkinti 
konkrečius pažeidžiamų gyventojų grupių 
mitybos poreikius. Priešingu atveju, 
vadovaujantis galiojančiais Sąjungos 
teisės aktais, jų nebūtų galima tiekti 
rinkai ir jeigu suderinus teisės aktus būtų 
užtikrintas pakankamai laisvas šių maisto 
produktų judėjimas. Direktyva 
2009/39/EB turėtų būti pakeista šiuo teisės 
aktu. Siekiant supaprastinti teisės akto 
taikymą ir užtikrinti nuoseklumą visose 
valstybėse narėse, šis teisės aktas turėtų 
būti priimtas reglamento forma.

Or. en

Pagrindimas

Galiojančioje Pagrindų direktyvoje Nr. 2009/39/EB dėl dietinių maisto produktų ir 
atitinkamose vertikaliosiose direktyvose panaikintos kelios svarbios garantijos, taigi 
padarytas neigiamas poveikis pažeidžiamos grupės vartotojais, kuriems reikia specialiai 
gaminamų maisto produktų siekiant teikti specialią mitybą ir padėti dietiška mityba 
kontroliuoti tam tikrus sveikatos sutrikimus.

Pakeitimas 31
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos;
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
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tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai.
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, mažiems vaikams skirti 
pieno gėrimai, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai, maisto 
produktai svoriui mažinti ir kontroliuoti, 
maistas, pritaikytas intensyviam raumenų 
darbui ir maisto produktai glitimo 
netoleruojantiems žmonėms. Remiantis 
patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB, Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 41/2009 ir Komisijos direktyvos 
96/8/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams
skirtų maisto produktų, mažiems vaikams 
skirtų pieno gėrimų, specialios 
medicininės paskirties produktų, maisto 
produktų svoriui mažinti ir kontroliuoti, 
maisto, pritaikyto intensyviam raumenų 
darbui, maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimams, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB, Komisijos direktyvą 96/8/EB 
ir Komisijos reglamentą (EB) Nr.
41/2009. Be to, sąvoka „speciali mityba“ 
turėtų būti vartojama išskirtinai siekiant 
apibrėžti produktus, pasižyminčius 
unikaliomis savybėmis tenkinti 
konkrečius pažeidžiamų gyventojų grupių 
mitybos poreikius. Priešingu atveju, 
vadovaujantis galiojančiais Sąjungos 
aktais, jų nebūtų galima tiekti rinkai.
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Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlyme, apribojant taikymo sritį, keliamas pavojus, kad bus susilpninta šios 
grupės pažeidžiamų vartotojų sveikata ir saugumas, ir apribojamos galimybės moksline 
pažanga paremtoms ateities naujovėms.  Taigi būtina vėl pradėti vartoti maisto produktų, 
skirtų specialiai mitybai, sąvoką. Ši nuostata neprieštarauja Maisto kodekso (Codex 
Alimentarius) standartams, susijusiems su specialios paskirties dietiniais maisto produktais 
(CODEX 146-1985).

Pakeitimas 32
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai. 
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai ir produktai 
glitimo netoleruojantiems žmonėms. 
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB, Komisijos direktyvos 
1999/21/EB ir Komisijos reglamento (EB) 
Nr. 41/2009 nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
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produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų ir produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimams, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009. Be to, sąvoka „speciali 
mityba“ turėtų būti vartojama išskirtinai 
siekiant apibrėžti produktus, 
pasižyminčius unikaliomis savybėmis 
tenkinti konkrečius pažeidžiamų 
gyventojų grupių mitybos poreikius. 
Priešingu atveju, vadovaujantis 
galiojančiais Sąjungos aktais, jų nebūtų 
galima tiekti rinkai.

Or. en

Pakeitimas 33
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai. 
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai, taip pat maisto 
produktai glitimo netoleruojantiems 
žmonėms. Remiantis patirtimi, Komisijos 
direktyvos 2006/141/EB, Komisijos 
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1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

direktyvos 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvos 1999/21/EB bei Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 41/2009 nuostatomis 
pakankamai gerai užtikrinamas laisvas 
tokių maisto produktų judėjimas ir aukštas 
visuomenės sveikatos apsaugos lygis. 
Todėl yra tikslinga, kad šiame reglamente 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams ir 
mažiems vaikams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties produktų 
ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimams, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009 .

Or. en

Pagrindimas

Maisto produktai celiakija sergantiems žmonėms pripažįstami pagal 2008 m. persvarstytus 
Maisto kodekso (Codex Alimentarius) standartus 118–0979. Reikia atsižvelgti į tai, kad 
maisto produktai be glitimo yra vienintelė šių žmonių terapija.

Pakeitimas 34
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
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maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios
medicininės paskirties maisto produktai. 
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos
2006/141/EB, Komisijos direktyvos
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, medicininės paskirties 
maisto produktai ir produktai glitimo 
netoleruojantiems žmonėms. Remiantis 
patirtimi, Komisijos direktyvų
2006/141/EB, 2006/125/EB ir 1999/21/EB 
bei Komisijos reglamento (EB) Nr. 
41/2009 nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimams, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvas
2006/141/EB, 2006/125/EB ir 1999/21/EB 
bei Komisijos reglamentą (EB) Nr. 
41/2009 .

Or. fr

Pakeitimas 35
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
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maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai. 
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos
2006/141/EB, Komisijos direktyvos
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, specialios medicininės 
paskirties maisto produktai ir maisto 
produktai, skirti sumažinto energijos 
kiekio dietoms svoriui mažinti. Remiantis 
patirtimi, Komisijos direktyvų
2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB ir 
96/8/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų ir maisto produktų, skirtų 
sumažinto energijos kiekio dietoms 
svoriui mažinti, sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimams, atsižvelgiant į 
keturias minėtąsias Komisijos direktyvas.

Or. fr

Pakeitimas 36
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 

(15) Kai kurių kategorijų maisto produktai 
yra vienintelis tam tikrų gyventojų grupių 
mitybos šaltinis arba dalis tos mitybos; 
tokios maisto produktų kategorijos yra 
labai svarbios kontroliuojant tam tikras 
būkles ir (arba) esminės siekiant išsaugoti 
tam tikrų gerai žinomų pažeidžiamų 
gyventojų grupių tinkamą mitybą. Šioms 
maisto produktų kategorijoms priskiriami 
pradiniai mišiniai kūdikiams, tolesnio 
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maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai. 
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
apsaugos lygis. Todėl yra tikslinga, kad 
šiame reglamente pagrindinis dėmesys 
būtų skiriamas pradinių mišinių kūdikiams 
ir tolesnio maitinimo mišinių, perdirbtų 
grūdinių maisto produktų ir kitų kūdikiams 
ir mažiems vaikams skirtų maisto 
produktų, specialios medicininės paskirties 
produktų sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB.

maitinimo mišiniai, perdirbti grūdiniai 
maisto produktai ir kiti kūdikiams skirti 
maisto produktai, taip pat specialios 
medicininės paskirties maisto produktai. 
Remiantis patirtimi, Komisijos direktyvos 
2006/141/EB, Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvos 
1999/21/EB nuostatomis pakankamai gerai 
užtikrinamas laisvas tokių maisto produktų 
judėjimas ir aukštas visuomenės sveikatos 
ir vartotojų interesų apsaugos lygis. Todėl 
yra tikslinga, kad šiame reglamente 
pagrindinis dėmesys būtų skiriamas 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams ir 
mažiems vaikams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties produktų 
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimams, atsižvelgiant į Komisijos 
direktyvą 2006/141/EB, Komisijos 
direktyvą 2006/125/EB ir Komisijos 
direktyvą 1999/21/EB. Atsižvelgiant į tai, į 
maisto produktų, kuriems taikomas šis 
reglamentas, kategoriją neturėtų būti 
įtrauktos medžiagos, galinčios turėti 
neigiamą poveikį gyventojų sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 37
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB,
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB, 
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB, 
Komisijos direktyvoje 96/8/EB ir 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 41/2009
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
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kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų,
mažiems vaikams skirtų pieno gėrimų,
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų, maisto produktų svoriui mažinti 
ir kontroliuoti, maisto, pritaikyto 
intensyviam raumenų darbui ir maisto 
produktų glitimo netoleruojantiems 
žmonėms apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

Or. en

Pakeitimas 38
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB,
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB ir
Komisijos reglamente (EB) Nr. 41/2009
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtys 
turėtų būti reguliariai keičiamos 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. en
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Pakeitimas 39
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą,
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB, 
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB ir
Komisijos reglamente (EB) Nr. 41/2009
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtys 
turėtų būti reguliariai keičiamos 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. en

Pakeitimas 40
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir 
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvose 2006/141/EB, 
2006/125/EB ir 1999/21/EB bei Komisijos 
reglamente (EB) Nr. 41/2009 nustatytos 
apibrėžtys turėtų būti perkeltos į šį 
reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
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keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

netoleruojantiems žmonėms apibrėžtys 
turėtų būti reguliariai keičiamos 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. fr

Pakeitimas 41
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir 
Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvose 2006/141/EB, 
2006/125/EB, 1999/21/EB ir 96/8/EB
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų r maisto produktų, skirtų 
sumažinto energijos kiekio dietoms 
svoriui mažinti, apibrėžtys turėtų būti 
reguliariai keičiamos atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

Or. fr

Pakeitimas 42
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl reglamento
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir 

(16) Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą, 
Komisijos direktyvoje 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvoje 2006/125/EB ir 
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Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą. Tačiau pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtys turėtų būti reguliariai 
keičiamos atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus.

Komisijos direktyvoje 1999/21/EB 
nustatytos apibrėžtys turėtų būti perkeltos į 
šį reglamentą.

Or. en

Pagrindimas

Žr. I. Ivanova nuomonės projekto 12 pakeitimą.

Pakeitimas 43
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, mažiems vaikams skirtų 
pieno gėrimų, specialios medicininės 
paskirties produktų, maisto produktų 
svoriui mažinti ir kontroliuoti, maisto, 
pritaikyto intensyviam raumenų darbui, 
maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimų 
nustatymo kriterijai, atsižvelgiant į 
Komisijos direktyvą 2006/141/EB, 
Komisijos direktyvą 2006/125/EB, 
Komisijos direktyvą 1999/21/EB, 
Komisijos direktyvą 96/8/EN ir Komisijos 
reglamentą (EC) Nr. 41/2009. Siekiant 
pritaikyti šiame reglamente nustatytas 
pradinių mišinių kūdikiams, tolesnio 
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kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, mažiems vaikams skirtų 
pieno gėrimų, specialios medicininės 
paskirties maisto produktų, maisto 
produktų svoriui mažinti ir kontroliuoti,
maisto, pritaikyto intensyviam raumenų 
darbui, maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtis, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus, 
nustatyti specialiuosius šiame reglamente 
nurodytų kategorijų maisto produktų 
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimus ir maisto produktų, 
pagamintų taikant mokslo ir technologijų 
naujoves, pateikimo rinkai procesą, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 44
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
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maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų ir maisto produktų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtis, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus, 
nustatyti specialiuosius šiame reglamente 
nurodytų kategorijų maisto produktų 
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimus, įskaitant Direktyvos 
2000/13/EB nuostatas papildančius 
ženklinimo reikalavimus ar nukrypti nuo tų 
nuostatų leidžiančias nuostatas ir leidimus 
vartoti teiginius apie maistingumą ir 
sveikumą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Komisija, rengdama deleguotuosius teisės 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 45
Gianni Pittella
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą 
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų ir maisto produktų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą 
2006/141/EB, Komisijos direktyvą 
2006/125/EB, Komisijos direktyvą 
1999/21/EB ir Komisijos reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtis, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus, 
nustatyti specialiuosius šiame reglamente 
nurodytų kategorijų maisto produktų 
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimus ir maisto produktų, 
pagamintų taikant mokslo ir technologijų 
naujoves, pateikimo rinkai procesą, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
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perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. en

Pakeitimas 46
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą
2006/141/EB, Komisijos direktyvą
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų ir maisto produktų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvas
2006/141/EB, 2006/125/EB ir 1999/21/EB 
bei Komisijos reglamentą (EB) Nr. 
41/2009. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų ir maisto produktų glitimo 
netoleruojantiems žmonėms apibrėžtis, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus, 
nustatyti specialiuosius šiame reglamente 
nurodytų kategorijų maisto produktų 
sudėties ir informacijos apie juos 
reikalavimus, įskaitant Direktyvos 
2000/13/EB nuostatas papildančius 
ženklinimo reikalavimus ar nukrypti nuo tų 
nuostatų leidžiančias nuostatas ir leidimus 
vartoti teiginius apie maistingumą ir 
sveikumą, Komisijai turėtų būti suteikti 
įgaliojimai priimti teisės aktus pagal 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
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deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

290 straipsnį. Ypač svarbu, kad atlikdama 
parengiamąjį darbą Komisija tinkamai 
konsultuotųsi, taip pat su ekspertais. 
Komisija, rengdama deleguotuosius teisės 
aktus, turėtų užtikrinti, kad atitinkami 
dokumentai būtų laiku, tuo pačiu metu ir 
tinkamai perduodami Europos Parlamentui 
ir Tarybai.

Or. fr

Pakeitimas 47
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvą
2006/141/EB, Komisijos direktyvą
2006/125/EB ir Komisijos direktyvą
1999/21/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktų apibrėžtis, atsižvelgiant į 
technikos ir mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 

(19) Šiame reglamente turėtų būti nustatyti 
pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišinių, perdirbtų grūdinių 
maisto produktų ir kitų kūdikiams skirtų 
maisto produktų, specialios medicininės 
paskirties produktų sudėties ir informacijos 
apie juos reikalavimų nustatymo kriterijai, 
atsižvelgiant į Komisijos direktyvas
2006/141/EB, 2006/125/EB, 1999/21/EB ir
96/8/EB. Siekiant pritaikyti šiame 
reglamente nustatytas pradinių mišinių
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinių, 
perdirbtų grūdinių maisto produktų ir kitų 
kūdikiams skirtų maisto produktų, maisto 
produktų, skirtų sumažinto energijos 
kiekio dietoms svoriui mažinti, specialios 
medicininės paskirties maisto produktų 
apibrėžtis, atsižvelgiant į technikos ir 
mokslo pažangą ir atitinkamus 
tarptautinius pasiekimus, nustatyti 
specialiuosius šiame reglamente nurodytų 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos apie juos reikalavimus, 
įskaitant Direktyvos 2000/13/EB nuostatas 
papildančius ženklinimo reikalavimus ar 
nukrypti nuo tų nuostatų leidžiančias 
nuostatas ir leidimus vartoti teiginius apie 
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būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

maistingumą ir sveikumą, Komisijai turėtų 
būti suteikti įgaliojimai priimti teisės aktus 
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 290 straipsnį. Ypač svarbu, kad 
atlikdama parengiamąjį darbą Komisija 
tinkamai konsultuotųsi, taip pat su 
ekspertais. Komisija, rengdama 
deleguotuosius teisės aktus, turėtų 
užtikrinti, kad atitinkami dokumentai būtų 
laiku, tuo pačiu metu ir tinkamai 
perduodami Europos Parlamentui ir 
Tarybai.

Or. fr

Pakeitimas 48
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Kadangi šiuo reglamentu 
kontroliuojami specialūs maisto 
produktai, kurie skiriasi nuo įprastam 
vartojimui skirtų maisto produktų ir kurie 
reglamentuojami konkrečiais sudėties 
kriterijais bei kuriuos privaloma 
papildomai ženklinti palyginti su įprastam 
vartojimui skirtais maisto produktais, 
atitinkamais atvejais tikslinga numatyti 
nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias 
su šiais privalomais ženklinimo 
reikalavimais, nustatytais 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams1.
_______________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. en
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Pagrindimas

Kadangi specialiai mitybai skirti maisto produktai skiriasi nuo įprastam vartojimui skirtų 
maisto produktų, kai tikslinga, reikia numatyti nukrypti nuo pataisyto Informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams reglamento leidžiančias nuostatas.

Pakeitimas 49
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Kadangi šiuo reglamentu 
kontroliuojami specialūs maisto 
produktai, kurie skiriasi nuo įprastam 
vartojimui skirtų maisto produktų ir kurie 
reglamentuojami konkrečiais sudėties 
kriterijais bei kuriuos privaloma 
papildomai ženklinti palyginti su įprastam 
vartojimui skirtais maisto produktais, 
atitinkamais atvejais tikslinga numatyti 
nukrypti leidžiančias nuostatas, susijusias 
su šiais privalomais ženklinimo 
reikalavimais, nustatytais 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams.
________________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi specialiai mitybai skirti maisto produktai skiriasi nuo įprastam vartojimui skirtų 
maisto produktų, kai tikslinga, reikia numatyti nukrypti nuo pataisyto Informacijos apie 
maistą teikimo vartotojams reglamento leidžiančias nuostatas.

Pakeitimas 50
Olga Sehnalová
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Pasiūlymas dėl reglamento
19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19a) Atsižvelgiant į atitinkamą techninę 
ir mokslinę pažangą, reikėtų įgalioti 
Komisiją atnaujinti pagal šį reglamentą 
patvirtintus deleguotuosius aktus. Tai 
turėtų padėti paskatinti kūdikiams bei 
mažiems vaikams skirtų ir specialios 
medicininės paskirties maisto produktų 
sektoriaus inovacijas, kurios neturi būti 
diegiamos produktų saugos sąskaita.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie parduodami maisto produktai yra skirti tam tikrai veiklai, aiškiam tikslui, jie 
gaminami diegiant inovacijas, tačiau neatsižvelgiant į saugumo aspektus, susijusius su 
galutiniu vartotoju. Todėl šešėlinis pranešėjas sutinka su tuo, kad reikia remti pramonę, 
tačiau pažymi, kad dėl to rinka neturi būti visiškai atverta ir nepaisoma maisto saugumo 
principų, susijusių su galutiniu vartotoju, ypač tų maisto produktų, kurie įeina į siūlomo 
reglamento taikymo sritį.

Pakeitimas 51
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų, 
kurių galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų. 
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
cheminių medžiagų, kurių konkrečiais 
mitybos tikslais galima dėti į pradinius 
mišinius kūdikiams, tolesnio maitinimo 
mišinius, perdirbtus grūdinius maisto 
produktus ir kitus kūdikiams skirtus maisto 
produktus, specialios medicininės 
paskirties maisto produktus, maisto 
produktus svoriui mažinti ir kontroliuoti, 
maistą, pritaikytą intensyviam raumenų 
darbui, maisto produktus glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, sąrašą, 
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kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

atsižvelgiant į Reglamentą (EB) Nr. 
953/2009 bei Komisijos direktyvas 
2006/141/EB ir 2006/125/EB ir laikantis 
šiame reglamente nustatytų kriterijų 
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Šie įgaliojimai turėtų būti 
vykdomi pagal 2011 m. vasario 16 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos 
valstybių narių vykdomos Komisijos 
naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais 
kontrolės mechanizmų taisyklės ir 
bendrieji principai; Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Galiojantis Reglamentas (EB) Nr. 953/2009, Direktyvos 2006/141/EB ir 2006/125/EB 
reglamentuoja chemines medžiagas, kurių galima dėti konkrečiais mitybos tikslais. Paliekant 
šią terminologiją išvengiama painiavos dėl Sąjungos cheminių medžiagų sąrašo taikymo 
srities ir tikslo. Sudarant supaprastintą ir konsoliduotą cheminių medžiagų, kurių galima dėti 
konkrečiais mitybos tikslais, sąrašą reikia atsižvelgti į tas chemines medžiagas, kurias šiuo 
metu leidžiama naudoti pagal galiojančias taisykles.

Pakeitimas 52
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų, 
kurių galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
cheminių medžiagų, kurių konkrečiais 
mitybos tikslais galima dėti į pradinius 
mišinius kūdikiams, tolesnio maitinimo 
mišinius, perdirbtus grūdinius maisto 
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perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų. 
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

produktus ir kitus kūdikiams skirtus maisto 
produktus, specialios medicininės 
paskirties maisto produktus ir maisto 
produktus glitimo netoleruojantiems 
žmonėms, sąrašą, atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) 953/2009, Komisijos 
direktyvų 2006/141/EB ir 2006/125/EB 
nuostatas ir laikantis šiame reglamente 
nustatytų kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kad 
sąrašo priėmimas siejamas su šiame 
reglamente nurodytų kriterijų priėmimu, 
Komisijai turėtų būti suteikti atitinkami 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai ; Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

Or. en

Pagrindimas

Galiojantis Reglamentas (EB) Nr. 953/2009, Direktyvos 2006/141/EB ir 2006/125/EB 
reglamentuoja chemines medžiagas, kurių galima dėti konkrečiais mitybos tikslais. Paliekant 
šią terminologiją išvengiama painiavos dėl Sąjungos cheminių medžiagų sąrašo taikymo 
srities ir tikslo. Sudarant supaprastintą ir konsoliduotą cheminių medžiagų, kurių galima dėti 
konkrečiais mitybos tikslais, sąrašą reikia atsižvelgti į tas chemines medžiagas, kurias šiuo 
metu leidžiama naudoti pagal galiojančias taisykles.

Pakeitimas 53
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų, 
kurių galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų. 
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
cheminių medžiagų, kurių konkrečiais 
mitybos tikslais galima dėti į pradinius 
mišinius kūdikiams, tolesnio maitinimo 
mišinius, perdirbtus grūdinius maisto 
produktus ir kitus kūdikiams skirtus maisto 
produktus, specialios medicininės 
paskirties maisto produktus ir maisto 
produktus glitimo netoleruojantiems 
žmonėms, sąrašą, atsižvelgiant į 
Reglamento (EB) 953/2009, Komisijos 
direktyvų 2006/141/EB ir 2006/125/EB 
nuostatas ir laikantis šiame reglamente 
nustatytų kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kad 
sąrašo priėmimas siejamas su šiame 
reglamente nurodytų kriterijų priėmimu, 
Komisijai turėtų būti suteikti atitinkami 
įgyvendinimo įgaliojimai. Šiais 
įgaliojimais turėtų būti naudojamasi pagal 
2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai ; Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

Or. en

Pakeitimas 54
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti (20) Yra tikslinga sudaryti ir atnaujinti 
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vitaminų, mineralinių medžiagų, 
aminorūgščių ir kitų cheminių medžiagų, 
kurių galima dėti į pradinius mišinius 
kūdikiams, tolesnio maitinimo mišinius, 
perdirbtus grūdinius maisto produktus ir 
kitus kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus, sąrašą, laikantis šiame 
reglamente nustatytų kriterijų. 
Atsižvelgiant į tai, kad sąrašo priėmimas 
siejamas su šiame reglamente nurodytų 
kriterijų priėmimu, Komisijai turėtų būti 
suteikti atitinkami įgyvendinimo 
įgaliojimai. Komisija šiais įgaliojimais 
turėtų naudotis vadovaudamasi 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentu (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai. Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

cheminių medžiagų, įskaitant vitaminus, 
mineralines medžiagas ir aminorūgštis,
kurių konkrečiais mitybos tikslais galima 
dėti į pradinius mišinius kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišinius, perdirbtus 
grūdinius maisto produktus ir kitus 
kūdikiams skirtus maisto produktus, 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktus ir maisto produktus glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, sąrašą, 
atsižvelgiant į Reglamento (EB) 953/2009, 
Direktyvų 2006/141/EB ir 2006/125/EB 
nuostatas ir laikantis šiame reglamente 
nustatytų kriterijų. Atsižvelgiant į tai, kad 
sąrašo priėmimas siejamas su šiame 
reglamente nurodytų kriterijų priėmimu, 
Komisijai turėtų būti suteikti atitinkami 
įgyvendinimo įgaliojimai. Tais įgaliojimais 
turėtų būti naudojamasi laikantis 2011 m. 
vasario 16 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, 
kuriuo nustatomos valstybių narių 
vykdomos Komisijos naudojimosi 
įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės 
mechanizmų taisyklės ir bendrieji 
principai; Komisija turėtų priimti 
nedelsiant taikytinus įgyvendinimo teisės 
aktus, kuriais būtų atnaujinamas Sąjungos 
sąrašas, jeigu to būtinai reikėtų nedelsiant 
pagrįstais su visuomenės sveikata 
susijusiais atvejais.

Or. fr

Pakeitimas 55
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(24) Tarybos direktyvoje 92/52/EEB 
nustatyta, kad pradiniai mišiniai
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišiniai, 
eksportuojami arba reeksportuojami iš 

(24) Pradinių mišinių kūdikiams ir 
tolesnio maitinimo mišinių eksporto atveju 
produktai turi atitikti Direktyvos 
2006/141/EB nuostatas, tarptautinius 
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Europos Sąjungos turi atitikti Sąjungos 
teisės aktus, nebent kitaip reikalautų
importuojanti šalis. Šis principas jau 
taikomas maisto produktams pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 178/2002. Siekiant 
supaprastinimo ir teisinio aiškumo 
Direktyva 92/52/EEB turėtų būti 
panaikinta.

Codex Alimentarius standartus arba 
importuojančioje šalyje galiojančias 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

Reglamente (EB) Nr. 178/2002, kuriame nustatyti maistui skirtų teisės aktų bendrieji 
principai ir reikalavimai, nepateikiama aiškių taisyklių, taikytinų eksporto į trečiąsias šalis 
atvejams, jame taip pat nepateikiama nuoroda į Codex Alimentarius. Europos Sąjunga į 
trečiąsias šalis eksportuoja daug kūdikiams skirto maisto, todėl tuo atveju, jei specialiai 
mitybai skirtus produktus eksportuojant į trečiąsias šalis būtų taikomi šie bendri maistui skirti 
teisės aktai, gali iškilti aiškinimo problemų.

Pakeitimas 56
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 
supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti 
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus. 
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ 

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie maisto produktus, 
skirtus specialiai mitybai, tinkančius 
žmonėms, netoleruojantiems glitimo pagal 
taisykles, nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 3 
straipsnyje. Be to, teiginys „be glitimo“ 
gali būti naudojamas kalbant ir apie 
įprastai vartojamus produktus, ir apie 
maisto produktus, skirtus specialiai 
mitybai, tinkamus glitimo 
netoleruojantiems žmonėms , pagal 
taisykles, nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 4 
straipsnyje, pagal kurį šiems maisto 
produktams neleidžiama vartoti termino 
„labai mažas glitimo kiekis“. Tokie maisto 
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ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

produktai, skirti specialiai mitybai glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, turėtų ir 
toliau būti įtraukti į šį reglamentą, 
kadangi tokio saugaus maisto, skirto 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
tiekimas ir dėl celiakijos kenčiančių 
žmonių informavimas apie glitimo 
nebuvimą yra labai svarbūs 
kontroliuojant ligą. Tai neprieštarauja 
tarptautiniams standartams, susijusiems 
su specialios paskirties dietiniais maisto 
produktais, skirtais glitimo 
netoleruojantiems žmonėms (CODEX 
STAN 118-1979, peržiūrėtas 2008 m.). Be 
to, Reglamente (EB) Nr. 41/2009 turi 
išlikti teiginio „be glitimo“ vartojimo 
sąlygos kalbant apie įprastai vartojamus 
produktus.

Or. en

Pagrindimas

Teiginys „be glitimo“ nėra maistingumo teiginys, todėl į jį turi būti atitinkamai atsižvelgiama, 
t. y. kaip į vienintelį celiakijos liga sergančių žmonių gydymo būdą.

Pakeitimas 57
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente
(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir specialius maisto 
produktus, skirtus glitimo
netoleruojantiems žmonėms, pagal 
taisykles, nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 3 
straipsnyje. Be to, teiginys „be glitimo“ 
gali būti naudojamas kalbant ir apie 
įprastai vartojamus produktus, ir apie 
maisto produktus, tinkamus glitimo 
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supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti 
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus. 
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ 
ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

netoleruojantiems žmonėms, pagal 
taisykles, nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 4 
straipsnyje, pagal kurį šiems maisto 
produktams neleidžiama vartoti termino 
„labai mažas glitimo kiekis“. Šie maisto 
produktai, skirti specialiai mitybai glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, turėtų ir 
toliau būti įtraukti į šį reglamentą, 
kadangi tokio saugaus maisto, skirto 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
tiekimas ir celiakija sergančių žmonių 
informavimas apie glitimo nebuvimą yra 
labai svarbūs kontroliuojant šią ligą. Tai 
atitinka tarptautinius standartus, 
susijusius su specialios paskirties 
dietiniais maisto produktais, skirtais 
glitimo netoleruojantiems žmonėms 
(CODEX STAN 118-1979, peržiūrėtas 
2008 m.). Taigi Reglamente (EB) 
Nr. 41/2009 turi išlikti teiginio „be 
glitimo“ vartojimo sąlygos kalbant apie 
įprastai vartojamus maisto produktus.

Or. fr

Pakeitimas 58
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr.
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties
maisto produktus, skirtus žmonėms, 
netoleruojantiems glitimo pagal taisykles, 
nustatytas Reglamento (EB) Nr. 41/2009 3 
straipsnyje. Be to, teiginys „be glitimo“ 
gali būti naudojamas kalbant ir apie 
įprastai vartojamus produktus, ir apie 
maisto produktus, skirtus specialiai 
mitybai, skirtus žmonėms 
netoleruojantiems glitimo atsižvelgiant į 
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supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti 
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus. 
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ 
ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

taisykles, nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 4 
straipsnyje, pagal kurį šiems maisto 
produktams neleidžiama vartoti termino 
„labai mažas glitimo kiekis“. Tokie maisto 
produktai, skirti specialiai mitybai, glitimo 
netoleruojantiems žmonėms turėtų ir 
toliau būti įtraukti į šį reglamentą, 
kadangi tokio saugaus maisto, skirto 
žmonėms netoleruojantiems glitimo, 
tiekimas ir dėl celiakijos kenčiančių 
žmonių informavimas apie glitimo 
nebuvimą yra labai svarbūs 
kontroliuojant ligą. Tai neprieštarauja 
tarptautiniams standartams, susijusiems 
su specialios paskirties dietiniais maisto 
produktais, skirtais glitimo 
netoleruojantiems žmonėms (CODEX 
STAN 118-1979, peržiūrėtas 2008 m.).

Or. en

Pakeitimas 59
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente 
(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 
supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti 
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus.
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie maisto produktus, 
skirtus specialiai mitybai, tinkančius 
žmonėms, netoleruojantiems glitimo pagal 
taisykles, nustatytas 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 3 
straipsnyje. Be to, teiginys „be glitimo“ 
gali būti naudojamas kalbant ir apie 
įprastai vartojamus produktus, ir apie 
maisto produktus, skirtus specialiai 
mitybai, tinkamus žmonėms 
netoleruojantiems glitimo, pagal taisykles, 
nustatytas Reglamento (EB) Nr. 41/2009 
4 straipsnyje, pagal kurį šiems maisto 
produktams neleidžiama vartoti termino 
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Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ 
ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

„labai mažas glitimo kiekis“. Tokie maisto 
produktai, skirti specialiai mitybai, glitimo 
netoleruojantiems žmonėms turėtų ir 
toliau būti įtraukti į šį reglamentą, 
kadangi tokio saugaus maisto, skirto 
žmonėms netoleruojantiems glitimo, 
tiekimas ir dėl celiakijos kenčiančių 
žmonių informavimas apie glitimo 
nebuvimą yra labai svarbūs 
kontroliuojant ligą. Tai neprieštarauja 
tarptautiniams standartams, susijusiems 
su specialios paskirties dietiniais maisto 
produktais, skirtais glitimo 
netoleruojantiems žmonėms (CODEX 
STAN 118-1979, peržiūrėtas 2008 m.).

Or. en

Pagrindimas

Celiakija yra liga, kuriai taikoma vienintelė terapija yra visiškas glitimo pašalinimas iš 
mitybos visą paciento gyvenimą. „Be glitimo“ nėra teiginys apie maistingumą, kadangi jis 
nėra aktualus visiems žmonėms, tik celiakija sergantiems pacientams. Teiginio „be glitimo“ 
priskyrimas teiginio apie maistingumą kategorijai klaidintų paprastus vartotojus, kadangi 
glitimas yra normalus baltymas, randamas kviečiuose ir kituose grūduose, kurie yra svarbi 
subalansuotos mitybos dalis.

Pakeitimas 60
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
26 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Tokie teiginiai 
turėtų būti sudaromi kaip teiginiai apie 
maistingumą, kaip apibrėžta Reglamente 

(26) Šiuo metu teiginiai „be glitimo“ ir 
„labai mažas glitimo kiekis“ gali būti 
vartojami kalbant apie specialios paskirties 
maisto produktus ir įprastai vartojamus 
maisto produktus pagal taisykles, 
nustatytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 
41/2009 dėl maisto produktų, tinkamų 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
sudėties ir ženklinimo. Maistas, neturintis 
glitimo, yra vienintelis maisto šaltinis 
žmonėms, sergantiems celiakija.
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(EB) Nr. 1924/2006. Siekiant 
supaprastinimo šie teiginiai turėtų būti 
nustatomi tik pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1924/2006 ir atitikti jo reikalavimus. 
Būtina, kad techniniai pritaikymai pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006, susiję su 
teiginiais apie maistingumą „be glitimo“ 
ir „labai mažas glitimo kiekis“ ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 41/2009, būtų atlikti 
iki šio reglamento taikymo pradžios datos.

Kontroliuojant šią ligą maisto sudėtis turi 
lemiamą reikšmę. Taigi, maisto produktai, 
sudėtyje neturintys glitimo, turėtų būti 
įtraukti į šio reglamento taikymo sritį.

Or. de

Pagrindimas

Celiakija – autoimuninis sutrikimas, kurį galima kontroliuoti tik griežtai vengiant maisto 
produktų, kurių sudėtyje yra glitimo. Jei nesilaikoma griežto režimo, gali išsivystyti žarnyno 
vėžys. Kaip Komisija nurodo 15 konstatuojamoje dalyje, būtina išlaikyti tam tikroms 
gyventojų grupėms tinkamą mitybą.

Pakeitimas 61
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Pakaitiniai maisto produktai svoriui 
kontroliuoti ir visa pakaitinė dieta svoriui 
kontroliuoti laikomi specialios mitybinės 
paskirties maisto produktais ir 
reglamentuojami specialiomis pagal 
Direktyvą 96/8/EB nustatytomis 
taisyklėmis. Tačiau rinkoje pasirodė vis 
daugiau maisto produktų, skirtų visiems 
gyventojams, apie kuriuos pranešama 
vartojant teiginius, kurie pristatomi kaip 
teiginiai apie sveikumą – svoriui mažinti. 
Siekiant išvengti bet kokio galimo 
nesusipratimo dėl maisto produktų, 
parduodamų svoriui kontroliuoti, ir 
siekiant Sąjungos teisės aktų teisinio 
apibrėžtumo ir derėjimo, tokie teiginiai 
turėtų būti nustatomi tik pagal 

Išbraukta.
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Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 ir atitikti 
jo reikalavimus. Todėl būtina, kad 
techniniai pritaikymai pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1924/2006, susiję su teiginiais 
apie sveikumą, kuriuose kalbama apie 
kūno svorio kontrolę ir maisto produktus, 
skirtus pakeisti visą racioną svoriui 
kontroliuoti, ir pakaitinius maisto 
produktus svoriui kontroliuoti, ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta 
Direktyvoje 96/8/EB, būtų atlikti iki šio 
reglamento taikymo datos pradžios.

Or. en

Pagrindimas

Mažai kalorijų turintys dietiniai maisto produktai – yra dietiniai maisto produktai, kuriuos 
vartoti konkrečiais atvejais rekomenduoja sveikatos priežiūros specialistai siekiant numesti 
svorio prieš operacijas arba kitais konkrečiais atvejais. Labai mažai kalorijų turinti dieta 
sudaro 800 kcal per dieną ir todėl yra reikalinga sveikatos specialistų priežiūra. Mažai 
kalorijų turintys dietiniai maisto produktai, kuriems netaikomi konkretūs teisės aktai, turėtų 
būti įtraukti į specialios medicininės paskirties maisto produktų kategoriją.

Pakeitimas 62
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27) Pakaitiniai maisto produktai svoriui 
kontroliuoti ir visa pakaitinė dieta svoriui 
kontroliuoti laikomi specialios mitybinės 
paskirties maisto produktais ir 
reglamentuojami specialiomis pagal 
Direktyvą 96/8/EB nustatytomis 
taisyklėmis. Tačiau rinkoje pasirodė vis 
daugiau maisto produktų, skirtų visiems 
gyventojams, apie kuriuos pranešama 
vartojant teiginius, kurie pristatomi kaip 
teiginiai apie sveikumą – svoriui mažinti. 
Siekiant išvengti bet kokio galimo 
nesusipratimo dėl maisto produktų, 
parduodamų svoriui kontroliuoti, ir 

(27) Pakaitiniai maisto produktai svoriui 
kontroliuoti ir visa pakaitinė dieta svoriui 
kontroliuoti laikomi specialios mitybinės 
paskirties maisto produktais ir 
reglamentuojami specialiomis pagal 
Direktyvą 96/8/EB nustatytomis 
taisyklėmis. Tačiau rinkoje pasirodė vis 
daugiau maisto produktų, skirtų visiems 
gyventojams, apie kuriuos pranešama 
vartojant teiginius, kurie pristatomi kaip 
teiginiai apie sveikumą – svoriui mažinti. 
Siekiant išvengti bet kokio galimo 
nesusipratimo dėl maisto produktų, 
parduodamų svoriui kontroliuoti, į šį 
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siekiant Sąjungos teisės aktų teisinio 
apibrėžtumo ir derėjimo, tokie teiginiai 
turėtų būti nustatomi tik pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 ir atitikti 
jo reikalavimus. Todėl būtina, kad 
techniniai pritaikymai pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1924/2006, susiję su teiginiais 
apie sveikumą, kuriuose kalbama apie 
kūno svorio kontrolę ir maisto produktus, 
skirtus pakeisti visą racioną svoriui 
kontroliuoti, ir pakaitinius maisto 
produktus svoriui kontroliuoti, ir jų 
vartojimo sąlygomis, kaip nustatyta 
Direktyvoje 96/8/EB, būtų atlikti iki šio 
reglamento taikymo datos pradžios.

reglamentą turi būti įtraukti maisto 
produktai, skirti naudoti laikantis mažo 
kalorijų kiekio dietų. Atsižvelgiant į 
žmogaus sveikatai keliamą riziką ir į tai, 
kad šie produktai turi būti vartojami 
prižiūrint medikams, mažai kalorijų 
turintys dietiniai maisto produktai 
(mažiau nei 800 kcal. per dieną) turėtų 
būti įtraukti į Direktyvą 1999/21/EB.

Or. fr

Pakeitimas 63
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Šiuo metu Sąjungos lygmeniu 
nenustatyta jokių specialių taisyklių, 
kuriomis būtų suderinama mažiems 
vaikams skirtų pieno produktų, t. y. pieno 
produktų, pateikiamų kaip itin tinkamų 
vaikams nuo vienų iki trejų metų, sudėtis, 
ženklinimas ir vartojimas. Šiuo metu 
rinkos ūkinės veiklos vykdytojai, 
vadovaudamiesi Direktyvos 2009/39/EB 
nuostatomis, praneša apie kai kuriuos iš 
šių pieno produktų kaip apie specialios 
mitybinės paskirties maisto produktus, 
tačiau apie kitus nepraneša. Be to, nors 
kelios šių pieno produktų rūšys 
reklamuojamos kaip pagerintas pienas, 
trūksta pagrįstų mokslinių įrodymų, 
kuriais remiantis būtų galima teigti, kad, 
palyginti su įprastais pieno produktais, šių 
produktų maistinė vertė arba vertė 
sveikatai yra didesnė. Šios aplinkybės –
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nesklandaus vidaus rinkos veikimo ir 
nevienodo vartotojų apsaugos lygio visoje 
Europos Sąjungoje priežastys. Siekiant 
ištaisyti šią padėtį, mažiems vaikams skirti 
pieno produktai turėtų būti 
reglamentuojami Reglamentu 
(EB) Nr. 1924/2006 ir atitikti jame 
nustatytus reikalavimus. Be to, Komisija, 
pasikonsultavusi su Europos maisto 
saugos tarnyba, turėtų pateikti Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl 
specialių nuostatų, susijusių su mažiems 
vaikams skirtų pieno produktų sudėtimi ir 
ženklinimu, reikalingumo ir pasiūlyti 
atitinkamas priemones.

Or. en

Pakeitimas 64
Anna Maria Corazza Bildt

Pasiūlymas dėl reglamento
27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27b) Šiuo metu Sąjungos lygmeniu 
nenustatyta jokių specialių vadinamųjų 
labai mažai kalorijų turinčių dietinių 
maisto produktų, atitinkančių visą 
pakaitinę 800 kcal dietą, sudėties, 
ženklinimo ir vartojimo taisyklių. 
Atsižvelgiant į galimą šių produktų pavojų 
sveikatai, labai mažai kalorijų turintys 
dietiniai maisto produktai turėtų būti 
vartojami tik prižiūrint medikams ir 
reglamentuojami pagal Direktyvą 
1999/21/EB.

Or. en

Pakeitimas 65
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Į šį reglamentą įtrauktoms maisto 
produktų kategorijoms taikomi bendrieji 
ženklinimo reikalavimai, nustatyti 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams1 , nepažeidžiant specialių 
reikalavimų dėl ženklinimo, pateikimo ir 
reklamavimo, kurie pateikti šiame 
reglamente ir kurie turi būti tvirtinami 
kaip deleguotieji aktai. Yra protinga 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį, kurio 
metu galima atlikti ženklinimo 
pakeitimus, numatytus 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 maisto 
produktų kategorijoms, įeinančioms į 
pastarąjį reglamentą siekiant, kad šis 
laikotarpis sutaptų su deleguotųjų aktų 
taikymo datomis,
_______________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti bereikalingo ženklinimo pakeitimų dubliavimosi, turėtų būti suderinta 
pataisyto Reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams įgyvendinimo data ir 
produktams, įeinantiems į reglamento taikymo sritį taikomų deleguotų aktų, kuriais bus taip 
pat nustatomi papildomi konkretūs ženklinimo reikalavimai, įgyvendinimo data.

Pakeitimas 66
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Į šį reglamentą įtrauktoms maisto 
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produktų kategorijoms taikomi bendrieji 
ženklinimo reikalavimai, nustatyti 
2011 m. spalio 25 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 1169/2011 
dėl informacijos apie maistą teikimo 
vartotojams1 , nepažeidžiant specialių 
reikalavimų dėl ženklinimo, pateikimo ir 
reklamavimo, kurie pateikti šiame 
reglamente ir kurie turi būti tvirtinami 
kaip deleguotieji aktai. Yra protinga 
pratęsti pereinamąjį laikotarpį, kurio 
metu galima atlikti ženklinimo 
pakeitimus, numatytus 
Reglamente (ES) Nr. 1169/2011 maisto 
produktų kategorijoms, įeinančioms į 
pastarąjį reglamentą, siekiant, kad šis 
laikotarpis sutaptų su deleguotųjų aktų 
taikymo datomis,
_______________
1 OL L 304, 2011 11 22, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti bereikalingo ženklinimo pakeitimų dubliavimosi, turėtų būti suderinta 
pataisyto Reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams įgyvendinimo data ir 
produktams, įeinantiems į reglamento taikymo sritį taikomų deleguotų aktų, kuriais bus taip 
pat nustatomi papildomi konkretūs ženklinimo reikalavimai, įgyvendinimo data.

Pakeitimas 67
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl reglamento
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(29a) Komisija, siekdama palengvinti 
mažų ir vidutinių įmonių (MVĮ) prieigą 
prie rinkos, kurioje tam tikruose 
sektoriuose, pavyzdžiui, maisto kūdikiams 
ir medicininės paskirties maisto 
sektoriuose, vyrauja kelios didelės įmonės, 
turėtų artimai bendradarbiaudama su 



AM\885312LT.doc 47/92 PE478.332v01-00

LT

susijusiais subjektais patvirtinti gaires, 
kad įmonėms, ypač MVĮ, būtų lengviau 
laikytis šiame reglamente numatytų 
reikalavimų, taigi būtų paskatintas 
konkurencingumas ir inovacijas.

Or. en

Pakeitimas 68
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos reikalavimai:

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų, skirtų 
specialiai mitybai, sudėties ir informacijos 
reikalavimai:

Or. en

Pakeitimas 69
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos reikalavimai:

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų, skirtų 
specialiai mitybai, sudėties ir informacijos 
reikalavimai:

Or. en

Pagrindimas

Galiojančioje Pagrindų direktyvoje Nr. 2009/39/EB dėl dietinių maisto produktų ir 
atitinkamose vertikaliosiose direktyvose panaikintos kelios svarbios garantijos, susijusios su 
pažeidžiamos grupės vartotojais, kuriems reikia specialiai gaminamų maisto produktų 
siekiant padėti dietiška mityba kontroliuoti tam tikrus sveikatos sutrikimus. Komisijos 
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pasiūlymu, apribojant šio reglamento taikymo sritį, keliamas pavojus, kad bus susilpninta šios 
grupės pažeidžiamų vartotojų sveikata ir saugumas, ir apribojamos galimybės moksline 
pažanga paremtoms ateities naujovėms. 

Pakeitimas 70
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų sudėties ir 
informacijos reikalavimai:

1. Šiuo reglamentu nustatomi šių 
kategorijų maisto produktų, skirtų 
specialiai mitybai, sudėties ir informacijos 
reikalavimai:

Or. fr

Pakeitimas 71
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišiniai;

a) pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišiniai sveikiems kūdikiams;

Or. en

Pakeitimas 72
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišiniai;

a) pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišiniai sveikiems kūdikiams;
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Or. en

Pagrindimas

Siekiant atitikties galiojantiems teisės aktams (Direktyva 2006/141/EB dėl pradinių mišinių 
kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių) ir atsižvelgiant į mokslo duomenis, kuriais 
grindžiamas šis teisės aktas, būtina aiškiai nurodyti, kad pradiniai mišiniai kūdikiams ir 
tolesnio maitinimo mišiniai yra skirti sveikiems kūdikiams. Tai padėtų išvengti, kad jie nebūtų 
supainioti su specialios medicininės paskirties maisto produktais, skirtais kūdikiams, 
turintiems sveikatos sutrikimų.

Pakeitimas 73
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišiniai;

a) pradiniai mišiniai kūdikiams ir tolesnio 
maitinimo mišiniai sveikiems kūdikiams;

Or. fr

Pakeitimas 74
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) perdirbti grūdiniai maisto produktai ir 
kiti maisto produktai kūdikiams bei 
mažiems vaikams;

b) perdirbti grūdiniai maisto produktai ir 
kiti maisto produktai sveikiems kūdikiams 
bei mažiems vaikams;

Or. fr

Pakeitimas 75
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) mažiems vaikams skirti pieniški 
gėrimai;

Or. en

Pagrindimas

Mažiems vaikams skirti pieniški gėrimai, taip pat vadinami pienu pradedantiems vaikščioti 
vaikams (arba pagerintu pienu), yra specialiai sukuriami labai maistingi produktai, 
atitinkantys mažų vaikų nuo 12 iki 36 mėnesių mitybos poreikius.

Pakeitimas 76
Gianni Pittella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 77
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms;

Or. en

Pagrindimas

Šią kategoriją būtina įtraukti į naujo reglamento apibrėžtį siekiant išvengti painiavos tarp 
pateikiamos informacijos, siejamos su tam tikromis ligomis, ir teiginių apie maistingumą. 
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Užrašas „be glitimo“ negali būti reglamentuojamas pagal Reglamentą 1924/2006/EB, kuriuo 
reglamentuojami komerciniai pranešimai, skirti visiems gyventojams, nes šis užrašas 
nepateikia daugumai žmonių aktualios informacijos apie maistingumą.

Pakeitimas 78
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms (maisto 
produktai be glitimo);

Or. de

Pagrindimas

Celiakija – autoimuninis sutrikimas, kurį galima kontroliuoti tik griežtai vengiant maisto 
produktų, kurių sudėtyje yra glitimo. Jei sergantysis nesilaiko griežto režimo, gali išsivystyti 
žarnyno vėžys. Kaip Komisija nurodo 15 konstatuojamoje dalyje, būtina išlaikyti tam tikroms 
gyventojų grupėms tinkamą mitybą.

Pakeitimas 79
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms;

Or. fr

Pakeitimas 80
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, skirti svoriui 
mažinti ir kontroliuoti;

Or. en

Pakeitimas 81
Robert Rochefort

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ca) maisto produktai, naudojami 
sumažinto energijos kiekio dietose, 
skirtose svoriui mažinti;

Or. fr

Pakeitimas 82
Matteo Salvini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) maisto produktai, skirti intensyvų 
fizinį krūvį patiriantiems žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 83
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 1 dalies c b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cb) maisto produktai, skirti intensyvų 
fizinį krūvį patiriantiems žmonėms; 

Or. de

Pagrindimas

Intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms reikia specialių maisto produktų, kurie 
patenkintų jų mitybos poreikius. Iki šiol šie maisto produktai reglamentuojami Pagrindų 
direktyvoje dėl dietinių maisto produktų (2009/39/EB). Jei šiems maisto produktams 
netaikomas šis reglamentas, daugelyje valstybių narių jų nebus galima parduoti, nes nebus 
suteikiamas leidimas.

Pakeitimas 84
Matteo Salvini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms;

Or. en

Pakeitimas 85
Anja Weisgerber

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

cc) kiti maisto produktai, skirti kūdikiams 
ir mažiems vaikams.

Or. de
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Pagrindimas

Rinkoje yra daug kūdikiams ir mažiems vaikams skirtų maisto produktų, pvz., arbatos 
kūdikiams ir per anksti gimusiems kūdikiams skirtas maistas. Šiems maisto produktams turėtų 
būti taikomas šis reglamentas siekiant užtikrinti maksimalią vartotojų apsaugą.

Pakeitimas 86
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. šiuo reglamentu nustatomos kitų 
maisto produktų, skirtų specialiai mitybai, 
pateikimo rinkai taisyklės.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sudaryti sąlygas ateityje įgyvendinti naujoves, pagrįstas moksliniais įrodymais, 
reikėtų numatyti kitų maisto produktų, skirtų specialiai mitybai, kategoriją tam, kad būtų 
veiksmingai taikomos mokslo žinios ir atsižvelgiama į vartotojų poreikius.

Pakeitimas 87
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punkto i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

i) perdirbtus grūdinius maisto produktus ir i) perdirbtus grūdinius maisto produktus.

Or. en

Pagrindimas

Mažiems vaikams skirtas pienas, vadinamasis pagerintas pienas (arba pienas, skirtas 
pradedantiems vaikščioti vaikams), gaminamas specialiai, jo sudėtyje yra daug maistingųjų 
medžiagų ir jis atitinka mažų vaikų nuo 12 iki 36 mėn. amžiaus mitybos poreikius. 
Tarptautiniai standartai patvirtina, kad nuo 12 iki 36 mėn. amžiaus vaikams reikalingas 
specialios sudėties pienas ir į tai nuo 1987 m. atsižvelgiama Maisto kodekso (Codex 
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Alimentarius) standartuose, susijusiuose su kūdikiams ir mažiems vaikams skirtais tolesnio 
maitinimo mišiniais.

Pakeitimas 88
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) mažiems vaikams skirtą pieną; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Jei mažiems vaikams skirti pieno produktai nebus įtraukti į kūdikių maisto produktų apibrėžtį, 
sumažės maisto saugos priemonės, maisto produktų sudėtis nebus pritaikyta nespecialiai 
mitybai ir nebus derinimo visose ES valstybėse narėse. Tuomet šie produktai bus 
reglamentuojami kaip įprasti maisto produktai ir jiems bus taikomi suaugusiųjų maisto 
produktams nustatyti maistingumo ir saugos kriterijai, kurie netinkami 12–36 mėn. amžiaus 
vaikų maistui. Nepriklausomas Europos maisto saugos agentūros mokslinis vertinimas turėtų 
patikslinti šios pažeidžiamos grupės vartotojų mitybos poreikius.

Pakeitimas 89
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) mažiems vaikams skirtą pieną; Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų ignoruoti fakto, kad pardavime jau yra vadinamasis pagerintas pienas ir kad jis 
skirtas mažiems vaikams. Šio produkto sudėtis atitinka kūdikio maisto produktams keliamus 
reikalavimus. Taigi papildomas pranešėjas pritaria, kad EMSA turi parengti pranešimą, kaip 
siūlė pagrindinis pranešėjas. Iki kol jis bus parengtas, būtų tinkama šiuos maisto produktus 
reglamentuoti pagal šį reglamentą.
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Pakeitimas 90
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies g punkto i i papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ii) mažiems vaikams skirtą pieną; Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Mažiems vaikams skirti pieno produktai arba pagerintas pienas turėtų patekti į šios 
direktyvos apimtį, kaip visi kiti kūdikiams ir mažiems vaikams skirti maisto produktai.

Pakeitimas 91
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) specialios medicininės paskirties maisto 
produktai – maisto produktai dietinei 
pacientų mitybai, vartojami prižiūrint 
medikams. Jie yra skirti visiškai arba iš 
dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi 
ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią 
galimybę įsisavinti, virškinti, absorbuoti, 
metabolizuoti arba šalinti įprastus maisto 
produktus arba tam tikras juose esančias 
maistingąsias medžiagas, arba kuriems 
medikai kelia kitokių mitybos reikalavimų, 
kurių neįmanoma patenkinti tik keičiant 
įprastą racioną.

h) specialios medicininės paskirties maisto 
produktai – maisto produktai dietinei 
pacientų mitybai, vartojami prižiūrint 
medikams. Jie yra skirti visiškai arba iš 
dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi 
ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią 
galimybę įsisavinti, virškinti, absorbuoti, 
metabolizuoti arba šalinti įprastus maisto 
produktus arba tam tikras juose esančias 
maistingąsias medžiagas, arba kuriems 
medikai kelia kitokių mitybos reikalavimų, 
kurių neįmanoma patenkinti tik keičiant 
įprastą racioną. Specialios medicininės 
paskirties maisto produktai taip pat apima 
vadinamuosius labai mažai kalorijų 
turinčius dietinius maisto produktus, 
kurie gali atitikti visą pakaitinę 800 kcal 
dietą.
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Or. en

Pakeitimas 92
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies h punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

h) specialios medicininės paskirties maisto 
produktai – maisto produktai dietinei
pacientų mitybai, vartojami prižiūrint 
medikams. Jie yra skirti visiškai arba iš 
dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi 
ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią 
galimybę įsisavinti, virškinti, absorbuoti, 
metabolizuoti arba šalinti įprastus maisto 
produktus arba tam tikras juose esančias 
maistingąsias medžiagas, arba kuriems 
medikai kelia kitokių mitybos reikalavimų, 
kurių neįmanoma patenkinti tik keičiant 
įprastą racioną.

h) specialios medicininės paskirties maisto 
produktai – maisto produktai dietinei 
pacientų mitybai, vartojami prižiūrint 
medikams. Jie yra skirti visiškai arba iš 
dalies jais maitinti tuos pacientus, kurie turi 
ribotą, susilpnėjusią arba sutrikusią 
galimybę įsisavinti, virškinti, absorbuoti, 
metabolizuoti arba šalinti įprastus maisto 
produktus arba tam tikras juose esančias 
maistingąsias medžiagas, arba kuriems 
medikai kelia kitokių mitybos reikalavimų, 
kurių neįmanoma patenkinti tik keičiant 
įprastą racioną. Specialios medicininės 
paskirties maisto produktai taip pat apima 
maisto preparatus, naudojamus labai 
nekaloringoje dietinėje mityboje.

Or. fr

Pakeitimas 93
Gianni Pittella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms – specialios 
mitybinės paskirties maisto produktai, 
kurie specialiai gaminami, paruošiami ir 
(arba) apdirbami taip, kad atitiktų 
specialius glitimo netoleruojančių žmonių 
mitybos poreikius.
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Or. en

Pakeitimas 94
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms – specialios 
mitybinės paskirties maisto produktai, 
kurie specialiai gaminami, paruošiami ir 
(arba) apdirbami taip, kad atitiktų 
specialius glitimo netoleruojančių žmonių 
mitybos poreikius.

Or. en

Pagrindimas

Šią kategoriją būtina įtraukti į naujojo reglamento apibrėžtis siekiant išvengti painiavos tarp 
pateikiamos informacijos, siejamos su tam tikromis ligomis, ir teiginių apie maistingumą. 
Užrašas „be glitimo“ negali būti reglamentuojamas pagal Reglamentą 1924/2006/EB, kuriuo 
reglamentuojami komerciniai pranešimai, skirti visiems gyventojams, nes šis užrašas 
nepateikia daugumai žmonių aktualios informacijos apie maistingumą.

Pakeitimas 95
Bernadette Vergnaud

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms – specialios 
mitybinės paskirties maisto produktai, 
kurie specialiai gaminami, paruošiami ir 
(arba) apdirbami taip, kad atitiktų 
specialius glitimo netoleruojančių žmonių 
mitybos poreikius.
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Or. fr

Pakeitimas 96
Matteo Salvini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) maisto produktai, skirti specialiai 
mitybai – produktai, kurie dėl savo 
specialios sudėties arba gamybos proceso 
aiškiai skiriasi nuo įprastam vartojimui 
skirtų maisto produktų, kurie tinka vartoti 
nurodytais mitybos tikslais ir parduodami 
nurodant tokį jų tinkamumą;

Or. en

Pagrindimas

Būtina aiškiai atskirti specialiai mitybai skirtus maisto produktus ir įprastos mitybos maisto 
produktus siekiant užtikrinti ir vartotojų, kuriems reikalinga speciali mityba, ir įprastų 
vartotojų, saugumą.

Pakeitimas 97
Robert Rochefort

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) maisto produktai, skirti naudoti 
sumažintos energijos svorio mažinimo 
dietose – specialiai sukurti produktai, 
kurie pakeičia visą ar dalį kasdienės 
mitybos, jei vartojami pagal gamintojo 
nurodymus. Šie produktai skirstomi į tris 
grupes:
i) produktai, pateikiami kaip galintys 
pakeisti visą kasdienę mitybą;
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ii) produktai, pateikiami kaip pakeičiantys 
vieną ar daugiau valgymų per parą;
iii) produktai, pateikiami kaip 
pakeičiantys dalį valgymo.
Jie neapima produktų ar programų, skirtų 
kasdienei mitybai pakeisti laikantis labai 
nekaloringų dietų (mažiau kaip 800 
kalorijų per dieną), kurie priskiriami 
specialios medicininės paskirties maisto 
produktams.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 1 straipsnio 1 dalies pakeitimu siekiant šio pasiūlymo taikymo srityje išlaikyti 
maisto produktų, skirtų vartoti laikantis sumažinto energijos kiekio dietų, kurių paskirtis –
sumažinti svorį. Be to, patartina įtraukti produktus, naudojamus tada, kai dietinė mityba 
laikinai nutraukiama tam, kad būtų galima palaipsniui priprasti prie įvairių produktų 
nerizikuojant vėl priaugti svorio.

Pakeitimas 98
Matteo Salvini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hb) maisto produktai, skirti svoriui 
mažinti ir kontroliuoti – specialiai sukurti 
maisto produktai, kurie, naudojant pagal 
gamintojo nurodymus, skirti pakeisti visą 
ar dalį kasdienės mitybos:
i) skirti vartoti laikantis sumažinto 
energijos kiekio dietų, kurių paskirtis –
sumažinti svorį. Jie skirstomi į dvi grupes:
- produktai, skirti pakeisti visą kasdienę
mitybą (nekaloringi ir labai nekaloringi 
dietiniai maisto produktai);
- produktai, pateikiami kaip pakeičiantys 
vieną ar daugiau kasdienės mitybos 
valgymų (pakaitiniai maisto produktai);
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ii) produktai, skirti svoriui kontroliuoti 
(produktai, pateikiami kaip patiekalas ar 
dalis valgymo, lengvas valgis ar 
užkandis);

Or. en

Pakeitimas 99
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hc) maisto produktai, skirti intensyvų 
fizinį krūvį patiriantiems žmonėms –
specialiai sukurti ir pateikiami maisto 
produktai užtikrinantys intensyvų
raumenų darbą, ypač sportininkams;

Or. en

Pagrindimas

Intensyvų fizinį krūvį patiriantiems žmonėms skirti maisto produktai – specialiai paruošiami 
arba gaminami maisto produktai siekiant užtikrinti sveiką mitybą žmonėms, užsiimantiems 
aktyviu sportu ir kita fizine veikla. Siekiant parengti organizmą intensyviai ir (arba) labai 
rezultatyviai veiklai, jai vykdyti ir po jos atsistatyti, reikalingi specialiai paruošti maisto 
produktai, kurie užtikrina tinkamą ir efektyvų aprūpinimą skysčiais ir maistingomis 
medžiagomis, pvz. angliavandeniais.

Pakeitimas 100
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies h d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

hd) maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms – specialios 
mitybinės paskirties maisto produktai, 
kurie specialiai gaminami, paruošiami ir 
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(arba) apdirbami taip, kad atitiktų 
specialius glitimo netoleruojančių žmonių 
mitybos poreikius;

Or. en

Pagrindimas

Iš siūlomo taikymo srities persvarstymo pašalintos galiojančioje Pagrindų direktyvoje 
(2009/39/EB) dėl dietinių maisto produktų numatytos kelios svarbios garantijos, visų pirma 
susijusios su maisto produktais, tinkamais glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
neatsižvelgiant į sergančiųjų celiakija interesus. Šie specialiai mitybai skirti maisto produktai 
pripažįstami tarptautiniu mastu pagal neseniai persvarstytus Maisto kodekso (Codex 
Alimentarius) standartus 118–0979, susijusius su specialios paskirties dietiniais maisto 
produktais, skirtais glitimo netoleruojantiems žmonėms.

Pakeitimas 101
Antonyia Parvanova

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo 
pažangą ir atitinkamus tarptautinius 
pasiekimus.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 102
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
maisto produktai, skirti svoriui mažinti ir 
kontroliuoti, maisto produktai, skirti 
intensyvų fizinį krūvį patiriantiems 
žmonėms, ir maisto produktai, skirti 
glitimo netoleruojantiems žmonėms, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. en

Pagrindimas

Galiojančioje Pagrindų direktyvoje dėl dietinių maisto produktų panaikintos kelios svarbios 
garantijos, susijusios su pažeidžiamos grupės vartotojais, kuriems reikia specialiai gaminamų 
maisto produktų tam, kad jiems būtų užtikrinama speciali mityba ir padedama vartojant 
dietiškus maisto produktais kontroliuoti tam tikrus sveikatos sutrikimus. Komisijos 
pasiūlymas, kuriuo apribojama šio reglamento taikymo sritis, kelia pavojų, kad šios grupės 
vartotojų sveikatai ir saugumui bus skiriama mažiau dėmesio.

Pakeitimas 103
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai ir 
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atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, atsižvelgiant 
į technikos ir mokslo pažangą ir 
atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. en

Pakeitimas 104
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai ir 
maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, atsižvelgiant 
į technikos ir mokslo pažangą ir 
atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. en

Pakeitimas 105
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
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produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai ir 
maisto produktai, skirti glitimo 
netoleruojantiems žmonėms, atsižvelgiant 
į technikos ir mokslo pažangą ir 
atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. fr

Pakeitimas 106
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

3. Komisijai turi būti suteikti įgaliojimai 
priimti deleguotuosius teisės aktus pagal 15 
straipsnį, kad būtų galima pritaikyti 
apibrėžtis – pradiniai mišiniai kūdikiams, 
tolesnio maitinimo mišiniai, perdirbti 
grūdiniai maisto produktai ir kiti maisto 
produktai kūdikiams, specialios 
medicininės paskirties maisto produktai ir 
maisto produktai, skirti sumažinto 
energijos kiekio dietoms svoriui mažinti, 
atsižvelgiant į technikos ir mokslo pažangą 
ir atitinkamus tarptautinius pasiekimus.

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 1 straipsnio 1 dalies pakeitimu siekiant šio pasiūlymo taikymo srityje išlaikyti 
maisto produktų, skirtų naudoti laikantis mažo kalorijų kiekio dietų norint numesti svorio, 
reglamentavimą.

Pakeitimas 107
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto 
produktai gali būti pateikiami rinkai, tik jei 
jie atitinka šio reglamento nuostatas.

1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti maisto 
produktai gali būti pateikiami rinkai, tik jei 
jie atitinka šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 108
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto 
produktai gali būti pateikiami rinkai, tik jei 
jie atitinka šio reglamento nuostatas.

1 straipsnio 1 ir 2a dalyse nurodyti maisto 
produktai gali būti pateikiami rinkai, tik jei 
jie atitinka šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad įrašyta 1 straipsnio 2a dalis. Ši nuostata turėtų būti taikoma visiems 
maisto produktams, skirtiems specialiai mitybai.

Pakeitimas 109
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinant, pristatant ir reklamuojant 
įprastam vartojimui skirtus maisto 
produktus, draudžiama:
a) naudoti žodžius „speciali mityba“ 
atskirai arba žodžių junginyje, siekiant 
apibūdinti tuos maisto produktus;
b) naudoti bet kokius kitokius žymenis ar 
pristatymus, sudarančius įspūdį, kad su 
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šiuo produktu yra susijęs vienas iš 1 
straipsnyje nurodytų produktų.

Or. fr

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama įrašyti nuostatą, kuri įrašyta Direktyvoje 2009/39/EB, siekiant 
neleisti sudaryti įspūdžio, kad maisto produktus, kurie atitinka tik vieną reikalavimą, gali 
vartoti žmonės arba šie produktai gali būti naudojami dietose, kuriems arba kurioms 
taikomas šis reglamentas.

Pakeitimas 110
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinant, pristatant ir reklamuojant 
įprastam vartojimui skirtus maisto 
produktus, draudžiama:
a) naudoti žodžius „speciali mityba“ 
atskirai arba žodžių junginyje, siekiant 
apibūdinti tuos maisto produktus;
b) naudoti bet kokius kitokius žymenis ar 
pristatymus, sudarančius įspūdį, kad su 
šiuo produktu yra susijęs vienas iš 1 
straipsnyje nurodytų produktų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant išvengti vartotojo klaidinimo, būtina išlaikyti tokią pat nuostatą, kuri įrašyta 
dabartinės pagrindų direktyvos 2 straipsnio 2 dalies b punkte, užtikrinant, kad tik produktai, 
kurie atitinka šį reglamentą, gali būti pristatomi kaip tenkinantys tikslinių gyventojų grupių 
specifinius poreikius.

Pakeitimas 111
Gianni Pittella
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Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu tampa akivaizdu, kad 1 straipsnio 
1 dalyje nurodytas maisto produktas gali 
sukelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ir 
kad tokio pavojaus negalima patenkinamai 
suvaldyti atitinkamos valstybės narės 
taikomomis priemonėmis, Komisija savo 
iniciatyva ar valstybės narės pageidavimu 
nedelsiant imasi bet kokių tinkamų tarpinių 
neatidėliotinų priemonių, įskaitant 
atitinkamo produkto tiekimo rinkai 
ribojimo ar draudimo priemones, 
priklausomai nuo situacijos sunkumo. Tos 
priemonės nustatomos įgyvendinimo teisės 
aktais, priimamais pagal 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

1. Jeigu tampa akivaizdu, kad 1 straipsnio 
1 ir 2 dalyse nurodytas maisto produktas 
gali sukelti rimtą pavojų žmonių sveikatai 
ir kad tokio pavojaus negalima 
patenkinamai suvaldyti atitinkamos 
valstybės narės taikomomis priemonėmis, 
Komisija savo iniciatyva ar valstybės narės 
pageidavimu nedelsiant imasi bet kokių 
tinkamų tarpinių neatidėliotinų priemonių, 
įskaitant atitinkamo produkto tiekimo 
rinkai ribojimo ar draudimo priemones, 
priklausomai nuo situacijos sunkumo. Tos 
priemonės nustatomos įgyvendinimo teisės 
aktais, priimamais pagal 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

Or. en

Pakeitimas 112
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu tampa akivaizdu, kad 1 straipsnio 
1 dalyje nurodytas maisto produktas gali 
sukelti rimtą pavojų žmonių sveikatai ir 
kad tokio pavojaus negalima patenkinamai 
suvaldyti atitinkamos valstybės narės 
taikomomis priemonėmis, Komisija savo 
iniciatyva ar valstybės narės pageidavimu 
nedelsiant imasi bet kokių tinkamų tarpinių 
neatidėliotinų priemonių, įskaitant 
atitinkamo produkto tiekimo rinkai 
ribojimo ar draudimo priemones, 
priklausomai nuo situacijos sunkumo. Tos 
priemonės nustatomos įgyvendinimo teisės 
aktais, priimamais pagal 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.

1. Jeigu tampa akivaizdu, kad 1 straipsnio 
1 ir 2a dalyse nurodytas maisto produktas 
gali sukelti rimtą pavojų žmonių sveikatai 
ir kad tokio pavojaus negalima 
patenkinamai suvaldyti atitinkamos 
valstybės narės taikomomis priemonėmis, 
Komisija savo iniciatyva ar valstybės narės 
pageidavimu nedelsiant imasi bet kokių 
tinkamų tarpinių neatidėliotinų priemonių, 
įskaitant atitinkamo produkto tiekimo 
rinkai ribojimo ar draudimo priemones, 
priklausomai nuo situacijos sunkumo. Tos 
priemonės nustatomos įgyvendinimo teisės 
aktais, priimamais pagal 14 straipsnio 
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą.
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Or. en

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad įrašyta 1 straipsnio 2a dalis. Ši nuostata turėtų būti taikoma visiems 
maisto produktams, skirtiems specialiai mitybai.

Pakeitimas 113
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto 
produktai turi atitikti visus maisto 
produktams taikomus Sąjungos teisės aktų 
reikalavimus.

1. 1 straipsnyje nurodyti produktai turi 
atitikti visus maisto produktams taikomus 
Sąjungos teisės aktų reikalavimus, išskyrus 
juose padarytus pakeitimus, siekiant 
užtikrinti jų atitiktį 2 straipsnyje 
esančioms sąvokoms.

Or. en

Pagrindimas

Produktai, kuriems taikomas šis reglamentas, yra specialiai mitybai skirti maisto produktai, 
todėl jų sudėtis ir pateikimas turėtų būti tinkami asmenims, kuriems jie yra daugiausia skirti.

Pakeitimas 114
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtis turi būti tokia, kad būtų 
galima patenkinti asmenų, kuriems jie 
skirti, mitybos poreikius ir kad jie jiems 
tiktų, remiantis visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis.

1. 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
maisto produktų sudėtis turi būti tokia, kad 
būtų galima patenkinti konkrečius asmenų, 
kuriems jie skirti, mitybos poreikius ir kad 
jie jiems tiktų, remiantis visuotinai 
pripažintais moksliniais duomenimis.

Or. en
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Pakeitimas 115
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtis turi būti tokia, kad būtų 
galima patenkinti asmenų, kuriems jie 
skirti, mitybos poreikius ir kad jie jiems 
tiktų, remiantis visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis.

1. 1 straipsnio 1 ir 2a dalyse nurodytų 
maisto produktų sudėtis turi būti tokia, kad 
būtų galima patenkinti konkrečius asmenų, 
kuriems jie skirti, mitybos poreikius ir kad 
jie jiems tiktų, remiantis visuotinai 
pripažintais moksliniais duomenimis.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad įrašyta 1 straipsnio 2a dalis. Ši nuostata turėtų būti taikoma visiems 
maisto produktams, skirtiems specialiai mitybai.

Pakeitimas 116
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos tiek, kad ji keltų 
pavojų asmenų, kuriems skirti produktai, 
sveikatai.

2. 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų 
maisto produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos tiek, kad ji keltų 
pavojų asmenų, kuriems skirti produktai, 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimas 117
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos tiek, kad ji keltų 
pavojų asmenų, kuriems skirti produktai, 
sveikatai.

2. 1 straipsnio 1 ir 2a dalyse nurodytų 
maisto produktų sudėtyje neturi būti jokios 
cheminės medžiagos tiek, kad ji keltų 
pavojų asmenų, kuriems skirti produktai, 
sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad įrašyta 1 straipsnio 2a dalis. Ši nuostata turėtų būti taikoma visiems 
maito produktams, skirtiems specialiai mitybai.

Pakeitimas 118
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams ir ji neturi jų 
klaidinti.

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams, ji neturi jų 
klaidinti ir neturi priskirti tokiems 
produktams žmonių ligų profilaktikos, 
gydymo ar vaistinių savybių, taip pat 
negalima duoti numanyti, kad tie 
produktai tokias savybes turi.

Or. en

Pakeitimas 119
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams ir ji neturi jų 
klaidinti.

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 ir 2a dalyse nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams, ji neturi jų 
klaidinti ir neturi priskirti tokiems 
produktams žmonių ligų profilaktikos, 
gydymo ar vaistinių savybių, taip pat 
negalima duoti numanyti, kad tie 
produktai tokias savybes turi.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė dera su formuluote, esančia dabartinėje pagrindų direktyvoje. Suderinama su 
tuo, kad įrašyta 1 straipsnio 2a dalis. Ši nuostata turėtų būti taikoma visiems maisto 
produktams, skirtiems specialiai mitybai.

Pakeitimas 120
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams ir ji neturi jų 
klaidinti.

3. Ženklinant, pateikiant ir reklamuojant 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytus maisto 
produktus turi būti pateikta tinkama 
informacija vartotojams, ji neturi jų 
klaidinti ir turi būti pagrįsta Tarnybos 
patvirtintais moksliniais duomenimis.

Or. pt

Pakeitimas 121
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Siekiant sudaryti galimybes vykdyti 
veiksmingą ir saugą užtikrinančią 
stebėseną, maisto verslo subjektai, kurie 
teikia rinkai 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus 
maisto produktus, praneša apie tai 
valstybės narės, kurioje prekiaujama 
produktu, kompetentingai institucijai, 
nusiųsdami jai atitinkamos etiketės pavyzdį 
ir (arba) modelį, prieš pateikdami rinkai 
savo produktus; atitinkamos valstybės 
narės kompetentinga institucija viešai 
skelbia savo pranešimų teikimo tvarkos 
taisykles.

Or. en

Pagrindimas

In the Commission proposal, question of the notification procedure is mentioned in Article 10, 
which follows specific composition and information requirements. The shadow Rapporteur 
believes there is no need to provide any implementing powers, though continue in current 
practice. Since these foods are intended for the most sensitive population groups and the 
common exercise of official controls is not sufficient, there should be a general obligatory 
notification of all foods covered by the scope of this Regulation. A practical implementation 
should be left to the Member States with the competent authority being obliged to make 
notification rules publicly available. The requirement on an obligatory notification is of a 
general nature and thus it should be shifted under Article 9.

Pakeitimas 122
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1 
dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti pateikiamos tik 
asmenų, turinčių medicinos, mitybos, 
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 

4. 3 straipsnio 1 dalis neturi kliudyti 
pateikti naudingos informacijos ar 
rekomendacijų, skirtų tik asmenims, 
turintiems medicinos, mitybos, farmacijos 
ar kitų už motinos ir vaiko sveikatos 
priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.
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kvalifikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Pateikiama nuoroda į Direktyvos 2009/39/EB 8 straipsnį, pagal kurį saugos tikslais 
reikalaujama, kad su maistu, skirtu specialiai mitybai, pateikiama papildoma informacija 
sveikatos priežiūros specialistams.

Pakeitimas 123
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1 
dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti pateikiamos tik 
asmenų, turinčių medicinos, mitybos,
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

4. 3 straipsnio 1 dalis neturi kliudyti 
pateikti naudingos informacijos ar 
rekomendacijų, skirtų tik asmenims, 
turintiems medicinos, mitybos ir
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

Or. en

Pakeitimas 124
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1 
dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti pateikiamos tik 
asmenų, turinčių medicinos, mitybos, 
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 

4. 3 straipsnio 1 dalis neturi kliudyti 
pateikti naudingos informacijos ar 
rekomendacijų, skirtų tik asmenims, 
turintiems medicinos, mitybos ir
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.
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kvalifikaciją.

Or. en

Pagrindimas

Naujoje dalyje atkartojama galiojanti Direktyvos (2009/39/EB) 8 straipsnio nuostata. Maisto 
produktai, skirti specialiai mitybai, kurie patenka į siūlomo reglamento taikymo sritį, 
vartojami tik prižiūrint sveikatos priežiūros specialistams. Kad šiuos produktus vartoti būtų 
saugu, būtina, kad gamintojai galėtų teikti naudingą informaciją, kuri papildytų esančią 
etiketėje, siekiant informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie šių produktų sudėti bei 
saugų ir tinkamą vartojimą.

Pakeitimas 125
António Fernando Correia De Campos

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1 
dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti pateikiamos tik 
asmenų, turinčių medicinos, mitybos,
farmacijos ar kitų už motinos ir vaiko 
sveikatos priežiūrą atsakingų specialistų 
kvalifikaciją.

4. Visa naudinga informacija ar 
rekomendacijos, nurodant 1 straipsnio 1 
dalyje paminėtų kategorijų maisto 
produktus, gali būti parengtos ir
pateikiamos tik asmenų, turinčių 
medicinos, mitybos, farmacijos ar kitų už 
motinos ir vaiko sveikatos priežiūrą 
atsakingų specialistų kvalifikaciją, ir turi 
būti pagrįstos moksliniais duomenimis, 
kuriuos galima nepriklausomai patikrinti.

Or. pt

Pakeitimas 126
Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Siekiant sudaryti galimybes vykdyti 
oficialią stebėseną, maisto verslo 
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subjektas, kuris teikia rinkai 1 straipsnio 
1 dalyje nurodytus maisto produktus, 
praneša apie tai valstybės narės, kurioje 
jis pateikia rinkai šiuos produktus, 
kompetentingai institucijai, nusiųsdamas 
jai to produkto etiketės pavyzdį.

Or. en

Pagrindimas

Atitinkamos valstybės narės kompetentinga institucija viešai skelbia pranešimų teikimo 
taisykles.

Pakeitimas 127
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto 
produktai turi atitikti 7 straipsnio 
reikalavimus ir 9 straipsnio sudėties ir 
informacijos reikalavimus.

1. 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti maisto 
produktai turi atitikti 7 straipsnio 
reikalavimus ir 9 straipsnio sudėties ir 
informacijos reikalavimus.

Or. en

Pakeitimas 128
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti maisto 
produktai turi atitikti 7 straipsnio 
reikalavimus ir 9 straipsnio sudėties ir 
informacijos reikalavimus.

1. 1 straipsnio 1 ir 2a dalyse nurodyti 
maisto produktai turi atitikti 7 straipsnio 
reikalavimus ir 9 straipsnio sudėties ir 
informacijos reikalavimus.

Or. en



AM\885312LT.doc 77/92 PE478.332v01-00

LT

Pagrindimas

Suderinama su tuo, kad įrašyta 1 straipsnio 2a dalis. Ši nuostata turėtų būti taikoma visiems 
maisto produktams, skirtiems specialiai mitybai.

Pakeitimas 129
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB,
Direktyvą 1999/21/EB, Direktyvą 96/8/EB
ir Reglamentą (EB) Nr. 41/2009 bei į 
technikos ir mokslo pažangą, Komisijai 
suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius reglamentus dėl 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų, ne vėliau kaip iki [2 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 
15 straipsnį atsižvelgiant į:

Or. en

Pagrindimas

Apie maisto produktus, patenkančius į šio reglamento taikymo sritį, reikalaujama pateikti 
esminės papildomos informacijos, papildančios reikalaujamą pagal maisto ženklinimo 
nuostatas, siekiant užtikrinti saugų šių produktų vartojimą. Specifinės ženklinimo nuostatos, 
taikomos šioms maisto produktų grupėms, bus atnaujinamos ir skelbiamos nauja redakcija 
kaip deleguotieji teisės aktai.

Pakeitimas 130
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
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reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB,
Direktyvą 1999/21/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009 bei į technikos ir mokslo 
pažangą, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius reglamentus dėl 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų, ne vėliau kaip iki [2 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 
15 straipsnį atsižvelgiant į:

Or. en

Pagrindimas

Būtina įrašyti specialią nuorodą į galiojančius teisės aktus dėl maisto produktų be glitimo 
žymėjimo.

Pakeitimas 131
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB,
Direktyvą 1999/21/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009 bei į technikos ir mokslo 
pažangą, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius reglamentus dėl 1 
straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų, ne vėliau kaip iki [2 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo datos] pagal 
15 straipsnį atsižvelgiant į:

Or. en

Pakeitimas 132
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB,
Direktyvą 1999/21/EB ir Reglamentą (EB) 
Nr. 41/2009 bei į technikos ir mokslo 
pažangą, Komisijai suteikiami įgaliojimai 
priimti deleguotuosius reglamentus, ne 
vėliau kaip iki [2 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos] pagal 15 straipsnį 
atsižvelgiant į:

Or. fr

Pakeitimas 133
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB ir
Direktyvą 1999/21/EB bei į technikos ir 
mokslo pažangą, Komisijai suteikiami 
įgaliojimai priimti deleguotuosius 
reglamentus, ne vėliau kaip iki [2 metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo datos] 
pagal 15 straipsnį atsižvelgiant į:

2. Laikantis bendrųjų 7 ir 9 straipsnių 
reikalavimų ir atsižvelgiant į Direktyvą 
2006/141/EB, Direktyvą 2006/125/EB,
Direktyvą 1999/21/EB ir Direktyvą 
96/8/EB bei į technikos ir mokslo pažangą, 
Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti 
deleguotuosius reglamentus, ne vėliau kaip 
iki [2 metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos] pagal 15 straipsnį 
atsižvelgiant į:

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 1 straipsnio 1 dalies pakeitimu siekiant šio pasiūlymo taikymo srityje išlaikyti 
maisto produktų, skirtų naudoti laikantis mažo kalorijų kiekio dietų norint numesti svorio, 
reglamentavimą.
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Pakeitimas 134
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) paskelbimo apie 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytų maisto produktų pateikimą 
rinkai procedūrą, kad būtų galima 
sudaryti geresnes sąlygas tokių maisto 
produktų veiksmingai oficialiai stebėsenai 
atlikti ir kad remiantis stebėsenos 
duomenimis maisto verslo subjektai 
praneštų valstybės narės, kurioje 
prekiaujama produktu, kompetentingai 
institucijai;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Prašome žiūrėti 4 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 135
Matteo Salvini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) maisto produktų, nurodytų 1 
straipsnio 1 dalyje, pagamintų taikant 
mokslo ir technologijų naujoves, kurie 
neatitinka taisyklių dėl jų sudėties, 
nustatytų deleguotaisiais reglamentais, 
pateikimo rinkai procesas;

Or. en

Pakeitimas 136
Matteo Salvini
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) informacijos, kuri turi būti teikiama apie 
kūdikių ir mažų vaikų maitinimą siekiant 
užtikrinti tinkamą informavimą apie 
atitinkamą maitinimą, reikalavimus.

f) reikalavimus dėl informacijos, kuri turi 
būti teikiama rekomendacijoms dėl 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų tinkamo vartojimo;

Or. en

Pakeitimas 137
Gianni Pittella

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) maisto produktų, nurodytų 1 
straipsnio 1 dalyje, pagamintų taikant 
mokslo ir technologijų naujoves, kurie 
neatitinka taisyklių dėl jų sudėties, 
nustatytų deleguotaisiais reglamentais, 
pateikimo rinkai procesas;

Or. en

Pakeitimas 138
Matteo Salvini

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fa) nepažeidžiant kriterijų, taikomų tam 
tikrų teršalų koncentracijoms, 
nustatytoms 2006 m. gruodžio 19 d. 
Komisijos reglamente (EB) Nr. 
1881/2006, nustatančiame didžiausias 
leistinas tam tikrų teršalų maisto 
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produktuose koncentracijas1, 
mikrobiologiniai kriterijai, nustatyti 2005 
m. lapkričio 15 d. Komisijos reglamente 
(EB) Nr. 2073/2005 dėl maisto produktų 
mikrobiologinių kriterijų2,  mažiems 
vaikams skirtiems pieno gėrimams, šiuo 
metu  esantiems rinkoje, taikomi 18 
straipsnyje nurodytą pereinamąjį 
laikotarpį;
______________
1 OL L 364, 2006 12 20, p. 5.
2 OL L 338, 2005 12 22, p. 1.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu rinkoje esantys mažiems vaikams skirti pieno gėrimai 
atitinka mažiems vaikams nustatytus maisto saugos kriterijus, šios nuostatos turėtų būti 
išlaikytos iki tol, kol bus pateikta EFSA nuomonė, siekiant, kad būtų toliau užtikrintas šiai 
pažeidžiamai vartotojų grupei tinkamas aukštas saugos lygis.

Pakeitimas 139
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) reikalavimus dėl informacijos, kuri 
turi būti teikiama apie rekomendacijas dėl 
1 straipsnio 1 dalyje nurodytų maisto 
produktų tinkamo naudojimo.

Or. en

Pakeitimas 140
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalies f b punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

fb) iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, 
kaip nurodyta 18 straipsnio 1 dalyje, 
Komisija, pasikonsultavusi su Europos 
maisto saugos tarnyba, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą 
dėl specialių nuostatų dėl mažiems 
vaikams skirtų pieno gėrimų sudėties ir 
ženklinimo reikalingumo atsižvelgiant į 
mitybos poreikius, vartojimo pobūdį, 
maisto produktų suvartojimą ir mažų 
vaikų sąlyčio su teršalais ir pesticidais 
lygį, kurioje būtų atsižvelgiama į įvairius 
teisės aktus, taikomus įprastiems 
produktams ir kūdikiams bei mažiems 
vaikams skirtiems produktams. 
Atsižvelgdama į tos ataskaitos išvadas, 
Komisija:
i) nusprendžia, kad nereikia tvirtinti 
specialių nuostatų, susijusių su mažiems 
vaikams skirtų pieno gėrimų sudėtimi ir 
ženklinimu arba
ii) SESV 114 straipsnyje nustatyta tvarka 
pateikia visus tinkamus pasiūlymus dėl šio 
reglamento dalinių pakeitimų ir pagal 
15 straipsnį iš dalies pakeičia atitinkamus 
deleguotuosius aktus, kad būtų įtrauktos 
atitinkamos specialios nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

Mažiems vaikams skirti pieno gėrimai šiuo metu jau yra Europos rinkoje pagal Pagrindų 
direktyvoje 2009/39/EB nurodytas nuostatas. Taigi siekiant ypač pažeidžiamų vartotojų 
grupei užtikrinti aukšto lygio apsaugą būtų naudinga gauti EFSA mokslinę nuomonę dėl to, ar 
reikia į Komisijos deleguotuosius aktus įtraukti šiems produktams taikomus specifinius 
sudėties ir ženklinimo reikalavimus.

Pakeitimas 141
Bernadette Vergnaud
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Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Nuostatos dėl maisto, pritaikyto 

intensyviam raumenų darbui, ypač 
tinkančio sportininkams

Ne vėliau kaip ...* Komisija, pasitarusi su 
Europos maisto saugos tarnyba dėl 
sportininkų specialių mitybos poreikių 
atsižvelgiant į jų ypatingą fiziologinę 
būklę ir dietinius suvaržymus dėl 
treniruočių ir varžybų, Europos 
Parlamentui ir Tarybai pateikia 
pranešimą dėl teisėkūros strategijos, 
skirtos maistui, pritaikytam intensyviam 
raumenų darbui, ypač tinkančiam 
sportininkams, kuria būtų siekiama jiems 
užtikrinti galimybes gauti  maisto 
produktų su atitinkamu maistinių 
medžiagų apibūdinimu, veiksmingai 
įgyvendinti verslo subjektų atsakomybę už 
tai, kad būtų užtikrinama, kad juose 
nebūtų dopingų medžiagų, taip pat 
užtikrinti maisto medžiagų ir kitų 
reikalingų medžiagų naudojimo sąlygas ir 
užkirsti kelią bet kokiam pavojui 
užsiimant sportine veikla, užtikrinti 
informaciją apie tinkamą ir saugų 
sportininkams skirto maisto vartojimą ir 
sportininkams svarbius teiginius.
Atsižvelgdama į šį pranešimą, Komisija:
a) arba nusprendžia, kad nereikia priimti 
specialių nuostatų dėl maisto, pritaikyto 
intensyviam raumenų darbui, ypač 
tinkančio sportininkams, sudėties ir 
ženklinimo – šiuo atveju ji nurodo  
bendrų teisėkūros tekstų pakeitimus ar 
įgyvendinimo taisykles, kurie, jos 
nuomone, reikalingi norint pasiekti 
anksčiau nurodytus tikslus;
b) arba Sutarties dėl Europos Sąjungos 
veikimo 114 straipsnyje nurodyta tvarka 
pateikia atitinkamus pasiūlymus siekdama 
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iš dalies pakeisti šį reglamentą ir pagal šio 
reglamento 15 straipsnį pakeičia 
atitinkamus deleguotuosius aktus, kad 
būtų galima įtraukti atitinkamas 
specialias nuostatas;
______________
OL: prašome įrašyti datą – vieni metai 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. fr

Pakeitimas 142
Olga Sehnalová

Pasiūlymas dėl reglamento
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Mažiems vaikams skirtas pienas

Iki ...* Komisija, pasikonsultavusi su 
Europos maisto saugos tarnyba, pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
dėl specialių nuostatų, susijusių su 
mažiems vaikams skirto pieno sudėtimi ir 
ženklinimu, reikalingumo. Atsižvelgdama 
į tos ataskaitos išvadas, Komisija:
a) arba nusprendžia, kad nereikia tvirtinti 
specialių nuostatų, susijusių su mažiems 
vaikams skirto pieno sudėtimi ir 
ženklinimu;
b) arba SESV 114 straipsnyje nustatyta 
tvarka pateikia visus galimus pasiūlymus 
dėl šio reglamento dalinių pakeitimų ir 
pagal šio reglamento 15 straipsnį iš dalies 
pakeičia atitinkamus deleguotuosius 
aktus, kad būtų įtrauktos atitinkamos 
specialios nuostatos;
____________
*OL: prašome įrašyti datą: 2 metai nuo 
šio reglamento įsigaliojimo dienos.
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Or. en

Pagrindimas

Prašome žiūrėti 3 pakeitimo pagrindimą.

Pakeitimas 143
Iliana Ivanova

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ne vėliau kaip iki [2 metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos] Komisija 
sudaro ir vėliau atnaujina leidžiamų 
cheminių medžiagų, atitinkančių 1 dalies 
sąlygas, Sąjungos sąrašą, priimdama 
įgyvendinimo reglamentus. Sąjungos 
sąrašo įraše turi būti nurodyta cheminės 
medžiagos specifikacija ir prireikus 
nurodytos naudojimo sąlygos ir taikomi 
grynumo kriterijai. Tie įgyvendinimo 
reglamentai priimami pagal 14 straipsnio
2 dalyje nurodytą nagrinėjimo procedūrą. 
Remdamasi tinkamai pagrįstais motyvais 
dėl naujai atsiradusių pavojų sveikatai 
nulemto būtinumo veikti tuoj pat, Komisija 
nedelsdama priima taikytinus 
įgyvendinimo teisės aktus dėl Sąjungos 
sąrašo atnaujinimo 14 straipsnio 3 dalyje 
nustatyta tvarka.

2. Ne vėliau kaip iki [2 metai nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos] Komisija 
sudaro ir vėliau atnaujina leidžiamų 
cheminių medžiagų, atitinkančių 1 dalies 
sąlygas, Sąjungos sąrašą, priimdama 
įgyvendinimo aktus. Sąjungos sąrašo įraše 
turi būti nurodyta cheminės medžiagos 
specifikacija ir prireikus nurodytos 
naudojimo sąlygos ir taikomi grynumo 
kriterijai. Tie įgyvendinimo aktai priimami 
taikant 14 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
nagrinėjimo procedūrą. Remdamasi 
tinkamai pagrįstais motyvais dėl naujai 
atsiradusių pavojų sveikatai nulemto 
būtinumo veikti tuoj pat, Komisija 
nedelsdama priima taikytinus 
įgyvendinimo aktus dėl Sąjungos sąrašo 
atnaujinimo 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Pakeitimas 144
Emma McClarkin, Edvard Kožušník

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 5 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija, glaudžiai 
bendradarbiaudama su Europos maisto 
saugos tarnyba, pateikia tinkamas 
techninio pobūdžio gaires ir priemones, 
siekdama padėti maisto verslo 
operatoriams, ypač MVĮ, rengti ir pateikti 
paraiškas dėl mokslinio įvertinimo.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant teikti paraiškas reikalingos specialios gairės.

Pakeitimas 145
Lara Comi, Amalia Sartori, Paolo Bartolozzi, Andrea Zanoni, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Nuorodos į maisto produktus be glitimo panaikinimas reiškia, kad užmirštami celiakija 
sergantys žmonės, kurie neturi jokios alternatyvos specialiai visą gyvenimą trunkančiai dietai. 
Todėl tokį reglamentavimą būtina palikti.

Pakeitimas 146
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 147
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) Nr. 41/2009 neturėtų būti panaikinti.

Pakeitimas 148
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

Išbraukta.

Or. de
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Pakeitimas 149
Bernadette Vergnaud

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

Išbraukta.

Or. fr

Pakeitimas 150
Robert Rochefort

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Direktyva 96/8/EB ir Reglamentas (EB) 
Nr. 41/2009 panaikinami nuo [pirma 
mėnesio diena po 2 metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos].

2. Reglamentas (EB) Nr. 41/2009 
panaikinamas nuo [pirma mėnesio diena 
po 2 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos].

Or. fr

Pagrindimas

Suderinama su 1 straipsnio 1 dalies pakeitimu siekiant šio pasiūlymo dėl reglamento taikymo 
srityje išlaikyti maisto produktus, skirtus sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti.

Pakeitimas 151
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maisto produktais, neatitinkančiais šio 
reglamento reikalavimų, bet atitinkančiais 
Direktyvų 2009/39/EB ir 96/8/EB, 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 
953/2009 reikalavimus ir paženklintais iki 
[2 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos], gali būti prekiaujama po tos datos, 
kol bus išnaudotos atsargos.

1. Maisto produktais, neatitinkančiais šio 
reglamento reikalavimų, bet atitinkančiais 
Direktyvų 2009/39/EB ir 96/8/EB, 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 
953/2009 reikalavimus ir paženklintais iki 
[5 metai nuo šio reglamento taikymo
pradžios datos], gali būti prekiaujama po 
tos datos, kol bus išnaudotos atsargos.

Or. en

Pakeitimas 152
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maisto produktais, neatitinkančiais šio 
reglamento reikalavimų, bet atitinkančiais 
Direktyvų 2009/39/EB ir 96/8/EB, 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 
953/2009 reikalavimus ir paženklintais iki 
[2 metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
datos], gali būti prekiaujama po tos datos, 
kol bus išnaudotos atsargos.

1. Maisto produktais, neatitinkančiais šio 
reglamento reikalavimų, bet atitinkančiais 
Direktyvų 2009/39/EB ir 96/8/EB, 
Reglamento (EB) Nr. 41/2009 ir (EB) Nr. 
953/2009 reikalavimus ir paženklintais iki 
[5 metai nuo šio reglamento taikymo
pradžios datos], gali būti prekiaujama po 
tos datos, kol bus išnaudotos atsargos.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti tinkamą vykdymą reikia suteikti pakankamai laiko, kad visus šiuo metu 
rinkoje esančius produktus būtų galima pritaikyti prie naujų taisyklių.

Pakeitimas 153
Gianni Pittella

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 
taikomas 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems maisto produktams nuo ...*.
________________
* OL prašome įrašyti datą: treji metai nuo 
šio reglamento 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų deleguotuojų reglamentų 
įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 154
Matteo Salvini

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Reglamentas (ES) Nr. 1169/2011 
taikomas 1 straipsnio 1 dalyje 
nurodytiems maisto produktams nuo ...*.
_____________
*OL prašome įrašyti datą: treji metai nuo 
šio reglamento 10 straipsnio 2 dalyje 
nurodytų deleguotuojų reglamentų 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi deleguotuosiuose aktuose bus nustatytos konkrečios ženklinimo taisyklės, taikomos į 
šio reglamento taikymo sritį patenkantiems maisto produktams, labai svarbu suderinti šių 
deleguotųjų aktų ir pataisyto Reglamento dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams  
įgyvendinimo datas, kad būtų galima išvengti dvigubo etikečių keitimo.

Pakeitimas 155
Iliana Ivanova
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Pasiūlymas dėl reglamento
18 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

18a straipsnis
MVĮ prieiga prie vidaus rinkos

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su visomis suinteresuotomis šalimis, 
priima tinkamas gaires, kurios sudarytų 
sąlygas verslo subjektams, visų pirma 
mažosioms ir vidutinėms įmonėms, 
laikytis šiame reglamente nustatytų 
reikalavimų. Komisija įgaliojama šias 
gaires patvirtinti priimdama 
deleguotuosius teisės aktus pagal 
15 straipsnį.

Or. en


