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TRUMPAS PAGRINDIMAS

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

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

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

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

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

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

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Vien taikant ženklinimą neįmanoma pagerinti mitybos ir vartotojų žinių apie maisto mitybinę 
vertę.  Net ir dabar vartotojai nesupranta kai kurios ženklinimo informacijos, taigi itin 
svarbu, kad valstybės narės aktyviau dalyvautų informavimo kampanijose, kurios skirtos 
vartotojų suvokimui gerinti.
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Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(27) Kad vartotojams būtų pateikta 
informacija apie maistą, kuri reikalinga 
pagrįstai renkantis maisto produktus, kartu 
su visais alkoholiniais gėrimais, įskaitant 
vyną, alų, spiritinius gėrimus bei 
alkoholinius kokteilius taip pat privalomai
turėtų būti teikiama informacija apie jų 
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sudedamąsias dalis.

Or. en

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(28) Be to, svarbu vartotojams teikti 
informaciją ir apie kitus alkoholinius 
gėrimus. Jau galioja specialios Bendrijos 
vyno ženklinimo taisyklės. 1999 m. 
gegužės 17 d. Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno1 rinkos 
organizavimo nustatytas išsamus visus 
vynininkystės metodus, gamybos metodus 
ir vynų pateikimo bei ženklinimo 
priemones visiškai apimančių techninių 
standartų sąrašas taip užtikrinant, kad 
minėti standartai būtų taikomi visais 
grandinės etapais ir kad vartotojai būtų 
apsaugoti ir tinkamai informuoti. Šiame 
teisės akte visų pirma tiksliai ir išsamiai 
apibrėžiamos medžiagos, kurios gali būti 
naudojamos gamyboje, jų naudojimo 
sąlygos ir pateikimas, tikslus 
vynininkystės metodų ir apdorojimo tipų 
sąrašas; draudžiama taikyti į šį sąrašą 
neįtrauktą metodą. Todėl tikslinga 
nereikalauti, kad šiuo etapu būtų 
nurodomas vyno sudedamųjų dalių 
sąrašas ir pateikiamas mitybinis teiginys. 
Alui ir spiritiniams gėrimams, kaip 
apibrėžta [...] Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. [...] dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, 
apibūdinimo, pateikimo, ženklinimo ir 
geografinių nuorodų apsaugos bei 
panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) 
Nr. 1576/8922 2 straipsnio 1 dalyje, turėtų 
būti taikomos tokios pačios išimtys, 
siekiant užtikrinti nuoseklų požiūrį bei 
derėjimą su vynui nustatytomis sąlygomis. 

Išbraukta.
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Tačiau po penkerių metų nuo šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija parengs
ataskaitą ir prireikus gali siūlyti specialius 
reikalavimus pagal šį reglamentą. 
___________
1 OL L 179, 14.7.1999, p. 1.
2 OL L [...], [...], p. [...].

Or. en

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

pirkdami maisto produktus, lengvai 
pamatytų pagrindinę informaciją apie 
maistingumą, energetinė vertė 
(kaloringumas) turėtų būti nurodoma 
pakuotės priekinės dalies pagrindiniame 
regėjimo lauke naudojant spalvinių kodų 
sistemą. Vis dėlto visa informacija apie 
maistingumą (pakartotinai nurodant 
energetinę vertę) turėtų būti pateikiama 
drauge vienoje vietoje tame pačiame 
pakuotės regėjimo lauke.  

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
38 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(38a) Komisija turėtų pateikti pasiūlymą 
dėl dirbtinių trans-riebalų rūgščių 
uždraudimo visoje ES. Kol šis draudimas 
neįsigaliojo, dirbtinių trans-riebalų 
rūgščių ženklinimas turėtų būti 
privalomas.

Or. en

Pagrindimas

Europos Parlamentas savo ataskaitoje dėl Baltosios knygos dėl su mityba, antsvoriu ir 
nutukimu susijusių sveikatos problemų ragino visoje ES uždrausti dirbtines trans-riebalų 
rūgštis. Kadangi dirbtinės trans-riebalų rūgštys kenksmingos sveikatai ir išvengiamos, 
vartotojų apsaugai jos turėtų būti uždraustos visoje ES. Siekiant apsaugoti vartotojus, kol šis 
draudimas neįsigaliojo, dirbtinių trans-riebalų rūgščių ženklinimas turėtų būti privalomas.

Pakeitimas 10
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki ...* Komisija paskelbia išsamų ir 
naujausią tam tikriems maisto 
produktams taikomuose konkrečiuose 
Bendrijos teisės aktuose nustatytų 
ženklinimo reikalavimų sąrašą. Komisija 
ne vėliau kaip ... ** pateikia Europos 



PA\795698LT.doc 11/46 PE430.628v01-00

LT

Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šių 
konkrečių ženklinimo reikalavimų 
atitikimą šiam reglamentui. Prireikus 
Komisija kartu su šia ataskaita pateikia 
atitinkamą pasiūlymą.
___________
*
** per 18 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies s punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 13
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Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 2 dalies t a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant palengvinti sklandų vidaus rinkos veikimą, taip pat mažinti su pakuotėmis susijusių 
atliekų kiekį, normalu nustatant naujus ženklinimo reikalavimus numatyti pereinamąjį 
laikotarpį, jei jie nesusiję su esančia grėsme visuomenės sveikatai, nes šiuo atveju toks 
laikotarpis gali būti netinkamas.
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Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ši atsakomybė neturėtų apsiriboti tik sveikatos apsaugos klausimais. 

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nuostata dėl teisės gauti informaciją apie sudedamųjų dalių kiekį ir kilmės valstybę turėtų 
būti taikoma ir nefasuotiems produktams. 

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 6 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 19
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Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 21



PE430.628v01-00 16/46 PA\795698LT.doc

LT

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 22

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(fa) pagaminimo datą;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali iš dalies keisti III priedą. 
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 4 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento
13 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nefasuotiems maisto produktams 
taikomos 41 straipsnio nuostatos. 

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami 
įskaitomais rašmenimis, kurių šrifto 
dydis:

– mažiausiai 1,2 mm, kai pakuotės arba 
taros didžiausias paviršiaus arba etiketės 
plotas yra 25–50 cm2;
– mažiausiai 2 mm, kai pakuotės arba 
taros didžiausias paviršiaus arba etiketės 
plotas yra 50–75 cm2;
– mažiausiai 2,5 mm, kai pakuotės arba 
taros didžiausias paviršiaus arba etiketės 
plotas yra didesnis kaip 75 cm2.

Or. en

Pagrindimas

Naudojant minimalų 3 mm dydžio šriftą skatinamas pakuočių dydžio augimas, o tai 
prieštarauja aplinkos apsaugos tikslams. Jei būtų taikomi griežti įskaitomumo kriterijai, 
daugumai vartotojų pakaktų šiek tiek mažesnio dydžio šrifto.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 9 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
būtų užtikrintas didelis spausdinto teksto 
ir fono kontrastas ir kad jie būtų lengvai 
matomi, aiškiai įskaitomi ir jų nebūtų 
įmanoma ištrinti.

Or. en

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
25 cm2. Jei valstybėje narėje yra kelios 
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10 cm2. oficialios kalbos, šių kategorijų 
pakuotėms ir tarai gali būti numatytos 
specialios nacionalinės nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant 14 straipsnio 4 dalies 
nuostatų, ant pakuočių ar taros, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
25 cm2, įpakavimo ar etiketėse privaloma 
nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, b, c, e
ir f punktuose nurodytus duomenis. 
Siekiant spręsti galimas įskaitomumo 
problemas, 9 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyti duomenys taip pat teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

Or. en

Pagrindimas

Sudedamųjų dalių sąrašas turi būti visada pateikiamas neatsižvelgiant į pakuotės dydį. 
Tačiau, kadangi taikant 14 straipsnio 4 dalį neužtikrinama, kad visi vartotojai galės kuo 
geriau įskaityti informaciją, ji turėtų būti pateikiama ir kitais būdais.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 33
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Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl reglamento
24 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) skysti produktai – skysčių matavimo 
vienetais;

(a) skysti produktai – skysčių matavimo 
vienetais, kaip numatyta 1985 m. birželio 
27 d. Tarybos direktyvoje 85/339/EEB dėl 
žmonėms vartoti skirtų skysčių taros1;
__________
1 OL L 176, 1985 7 6, p. 18.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomas lingvistinis pakeitimas užtikrinant suderinamumą su galiojančiais Direktyvos 
2000/13/EB (Ženklinimo direktyvos) terminais. 1 dalis turėtų būti konkretesnė, nes praktikoje 
kai kurių maisto produktų (pvz., kečupo, padažų, majonezo, valgomųjų ledų ar prieskonių) 
atveju nėra teisinio aiškumo dėl kietų ir skystų produktų atskyrimo.

Pakeitimas 35
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Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(b) riebalų, angliavandenių, druskos ir 
cukraus kiekiai;

Or. en

Pakeitimas 37

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 

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

energinė vertė ir angliavandenių kiekis.

Or. en

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies f ir g punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 40

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ga) cholesterolio;
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Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 41

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(gb) minimalus tinkamumo vartoti 
terminas;

Or. en

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 43
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Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

1 dalyje nurodytas kiekis taip pat gali būti 
pateikiamas porcijai.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Be kitos informacijos pagrindiniame 
regėjimo lauke pateikiamą 29 straipsnio 1 
dalies a punkte numatytą privalomąją
mitybinio teiginio informaciją galima 
nurodyti tik porcijai, jei maisto produktas 
fasuotas kaip atskira porcija ir visos 
porcijos yra identiškos.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriais atvejais vartotojams taip pat būtų naudinga, jei būtų pateikiamas energijos kiekis 
vienoje porcijoje. Tačiau šių porcijų dydžio apibrėžtis turi būti suderinta tokiu būdu, kad būtų 
galima atlikti nesudėtingą skirtingų to paties produkto rūšių palyginimą.
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Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Komisija nustato, kaip pagrindiniame 
regėjimo lauke pateikiama 29 straipsnio 1 
dalies a punkte numatyta informacija tik
porcijai apie maisto produktus,
nenurodytus 2 dalyje. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, iki 
pereinamojo laikotarpio pabaigos
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Privalomasis mitybinis teiginys ir 
mitybinis teiginys, susiję su 29 straipsnio 2 
dalyje nurodytomis medžiagomis, teikiami
kartu vienoje vietoje ir prireikus, kai tai 
susiję su 29 straipsnio 2 dalyje 
nurodytomis medžiagomis, XIII priedo C 
dalyje nustatyta eilės tvarka.

Or. en

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Be kitų šio straipsnio nuostatų, 29 
straipsnio 1 dalies a punkte numatyta 
energetinė vertė nurodoma pagrindiniame 
regėjimo lauke naudojant spalvinių kodų 
sistemą. Žalia, geltona ar gintarine ir 
raudona spalvomis nurodoma, ar maisto 
energetinė vertė yra maža, vidutinė ar 
didelė. Ši informacija pateikiama 100g 
arba 100ml produkto. Mažos, vidutinės ir 
didelės energetinės vertės orientacinių 
dydžių apibrėžtis priimama laikantis 49 
straipsnio 3 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros su tikrinimu ir remiantis 
Europos maisto saugos tarnybos 
nuomone. 

Or. en

Pakeitimas 52

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 ir 6 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Komisija iki ...* patvirtina specialias 
priemones, pagal kurias nustatomos 1 
dalyje nurodyto privalomojo mitybinio 
teiginio pateikimo grafinės formos arba 
simboliai.

a) tokie informacijos pateikimo būdai 
neklaidina vartotojų; ir
b) įrodyta, kad tokius informacijos 
pateikimo būdus supranta vidutinis 
vartotojas.
6. Su kitais mitybinio teiginio pateikimo 
aspektais susijusias taisykles, išskyrus 
nurodytas 5 dalyje, nustato Komisija.
Tokios priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

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

Nepažeidžiant šios dalies, pagal 44 
straipsnyje nurodytą nacionalinę sistemą 
mitybiniam teiginiui teikti galima naudoti 
papildomas grafines formas arba 
simbolius, jei laikomasi esminių 
reikalavimų ir nesukeliama kliūčių 
laisvam prekių judėjimui vidaus rinkoje.
_____________

*OL: Treji metai nuo šio reglamento įsigaliojimo 
dienos.

Or. en

Pakeitimas 54
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Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Bendras geros mitybos simbolis

1. Iki ...* Komisija nustato bendrą 
tinkamos mitybos simbolį, kad vartotojai 
galėtų lengviau atpažinti sveikesnius 
atitinkamų maisto kategorijų produktus.
Ši priemonė, skirta šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimama laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
2. Maisto produktai, kuriuos leidžiama 
ženklinti geros mitybos simboliu, atitinka 
Komisijos nurodytus kriterijus ir 
maistinių medžiagų apibūdinimus, 
nustatytus pagal 2006 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1924/2006 dėl 
teiginių apie maisto produktų 
maistingumą ir sveikatingumą1 4 
straipsnį.  
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
kriterijai nustatomi atsižvelgiant visų 
pirma į:
a) bendrą maisto produkto maistinę sudėtį 
ir jame esančias maistines medžiagas, 
kurių poveikis sveikatai buvo moksliškai 
pripažintas;
b) maisto produkto (arba maisto produktų 
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kategorijų) vaidmenį ir svarbą bei naudą 
visų gyventojų arba, jei reikia, atitinkamai 
tam tikrų rizikos grupių, įskaitant vaikus, 
mitybai.
Kriterijai grindžiami mokslo žiniomis apie 
mitybą, maistingumą ir jų ryšį su sveikata. 
Nustatydama kriterijus Komisija 
reikalauja, kad Tarnyba per 12 mėnesių 
suteiktų atitinkamas mokslines 
konsultacijas.
___________

* Trečiųjų metų nuo šio reglamento priėmimo 
dienos sausio 1 d.
1 OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

Or. en

Pagrindimas
Naudojant bendrą geros mitybos simbolį būtų padedama vartotojams nustatyti sveikatai 
naudingesnį produktą perkant maisto produktus. Tinkamos mitybos simboliu pažymėto maisto 
sudėtyje galėtų būti, pavyzdžiui, mažiau riebalų, cukrų, druskos ir daugiau maistinių 
skaidulinių medžiagų negu to paties tipo maisto produktuose, nepaženklintuose šiuo simboliu. 
Naudojant geros mitybos simbolį, vartotojai pirkimo metu galėtų trumpai žvilgtelėję 
pasirinkti sveikatai naudingesnį produktą.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

37 straipsnis Išbraukta.
Principas

Valstybės narės gali nustatyti 
informacijos apie maistą srities nuostatas 
tik jei tokia galimybė numatyta šiame 
reglamente.

Or. en

Pakeitimas 59
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Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

39 straipsnis Išbraukta.
Pienas ir pieno produktai

Dėl pieno ir pieno produktų, teikiamų 
pakartotiniam naudojimui skirtuose 
stikliniuose buteliuose, valstybės narės 
gali priimti nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 
straipsnio 2 dalies nukrypstančias 
nuostatas. 
Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių 
nuostatų tekstus.

Or. en

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu pakuojami 
pardavimo vietoje arba fasuoti tiesioginiam 
pardavimui, valstybės narės gali priimti 
išsamias taisykles, susijusias su 9 ir 10 
straipsniuose minėtų duomenų nurodymo 
būdu.

1. Jei maisto produktai galutiniam 
vartotojui arba viešojo maitinimo įstaigoms 
yra pateikiami pardavimui nefasuoti arba 
jei jie vartotojo prašymu pakuojami 
pardavimo vietoje arba fasuoti tiesioginiam 
pardavimui, valstybės narės gali priimti 
išsamias taisykles, susijusias su 9 
straipsnio 1 dalies a–d, g ir i punktuose ir 
10 straipsnyje minėtų duomenų nurodymo 
ar pateikimo būdu.

Or. en

Pakeitimas 61
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Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės gali pareikalauti 
pateikti kitus 9 ir 10 straipsniuose 
nurodytus ar pateiktus duomenis, taip pat 
gali patvirtinti išsamias taisykles, 
susijusias su minėtų duomenų nurodymo 
ar pateikimo būdu.

Or. en

Pagrindimas

Pasirinkus reglamentavimo priemonę (reglamentą) pasikeitė nefasuotiems maisto produktams 
taikoma tvarka, sudarant galimybę pasiūlyme pateiktas taisykles tiesiogiai taikyti 
nefasuotiems maisto produktams, nebent kuri nors valstybė narė nenuspręstų netaikyti kelių 
ar visų reikalavimų.
Šiuo pakeitimu siekiama išaiškinti neatitikimus ir grįžti prie ankstesnės tvarkos, kai valstybė 
narė imasi ryžtingų veiksmų ir reikalauja pateikti tam tikrus papildomus duomenis. Kadangi 
tarpvalstybinė veikla, susijusi su šiais produktais, beveik nevykdoma, taikant skirtingas 
nacionalines taisykles bendroje rinkoje rūpesčių nekyla.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

42 straipsnis Išbraukta.
Pranešimų teikimo tvarka

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

Or. en

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

43 straipsnis Išbraukta.
Išsamios taisyklės

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

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

44 straipsnis Išbraukta.
Nacionalinės sistemos

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

Or. en

Pakeitimas 65
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Pasiūlymas dėl reglamento
45 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

45 straipsnis Išbraukta.
Atitikties prielaida

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

Or. en

Pakeitimas 66

Proposal for a regulation
Article 46

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

46 straipsnis Išbraukta.
Bendrijos priemonės

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

Or. en
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl reglamento
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

47 straipsnis Išbraukta.
Įgyvendinimo taisyklės

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

Or. en

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Iki šio reglamento taikymo pradžios į 
rinką pateikti šio reglamento 
neatitinkantys maisto produktai gali būti 
parduodami, kol baigsis jų atsargos.
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Or. en

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.3 punkto dešinioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„apdorotas 
paviršius“

Or. en

Pagrindimas

Galiojančiose taisyklėse nėra bendrų reikalavimų dėl informacijos apie tai, kaip nuėmus 
derlių vaisiai ir daržovės buvo apdoroti įvairių priedų arba pesticidų pagalba siekiant ilgiau 
išlaikyti juos šviežius.  Tai reiškia, kad vartotojas perka produktus, kurie iš tikrųjų nėra tokie 
„švieži“. Vartotojai turi teisę gauti informaciją apie tai, kad maisto produktų, kuriuos jie 
perka paviršius buvo apdorotas cheminėmis medžiagomis.
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Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 4 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- cukrus;

Or. en

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

- maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus (buteliams –
didžiausios etiketės) plotas yra mažesnis 
nei 25 cm2.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuose sektoriuose, ypač spiritinių gėrimų sektoriuje, parduodama daug miniatiūrinių, 
paprastai 5 cl talpos, butelių.  Kadangi jie nedideli ir naudojami paragavimui skirtuose 
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paketuose, derėtų ir jiems leisti netaikyti kai kurių ženklinimo reikalavimų.  Vis dėlto buteliai 
negali būti lengvai išmatuojami nurodant didžiausią jų paviršiaus plotą.  Todėl būtų 
paprasčiau, ypač vykdymo kontrolės institucijoms, kad suteikiant išimtį pagrindinis veiksnys 
būtų didžiausias leidžiamas etiketės dydis.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo 16 a įtrauka (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- kramtomoji guma;

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo A dalies 5 punkto kairioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Turi būti išsaugota dabartinė sistema. Į ją iki šiol įtraukti prieskonių produktai.
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Pakeitimas 77

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Aliejus“ su: 1. „Aliejus“ su:

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

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

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

2. „Riebalai“ su: 2. „Riebalai“ su:
atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

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

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 78
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Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 4 punkto kairioji skiltis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Krakmolai ir fizikiniais būdais arba 
fermentais modifikuoti krakmolai

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

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl reglamento
VIII priedo 5 punkto 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

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


