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Pakeitimas 541
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1-3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 29 straipsnio 1 dalies a pastraipoje
nurodyta informacija, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
kartu, aiškia forma ir šia tvarka: cukrūs, 
riebalai, sočiosios riebalų rūgštys ir druska.

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.  Maistinės vertės nurodymas, susijęs su 
29 straipsnio 1 dalies b pastraipoje ir 29 
straipsnio 2 dalyje nurodytomis 
maistinėmis medžiagomis, teikiamas kartu 
pakuotės nugarėlėje  XIII priedo C dalyje 
nustatyta eilės tvarka. 

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

Šis maistinės vertės nurodymas
pateikiamas lentelės forma ir sunumeruota, 
jei pakanka vietos. Jei vietos trūksta, 
informacija pateikiama eilutėmis.

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

Or. en

Pagrindimas

Kad informacija būtų aiški ir tiesioginė, regėjimo lauke turėtų būti nurodytas ribotas kiekis 
visuomenei svarbiausių maistingųjų medžiagų, įskaitant riebalus, sočiuosius riebalus, cukrų 
ir druską. Ši informacija turėtų būti pateikiama kartu su privalomuoju maistingumo 
ženklinimu kitoje pakuotės pusėje.
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Pakeitimas 542
Liam Aylward

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1-3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 29 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija pateikiama pagrindiniame 
regėjimo lauke. Ji teikiama prireikus kartu, 
aiškia forma ir šia tvarka: energija, 
sočiosios riebalų rūgštys, cukrūs ir druska 
ir  koduota spalva, nurodyta 31 straipsnio 
3 dalyje.

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. Maistinės vertės nurodymas, susijęs su 
29 straipsnio 1 dalies a pastraipoje 
nurodytomis maistinėmis medžiagomis, 
teikiamas kartu pakuotės nugarėlėje  XIII 
priedo C dalyje nustatyta eilės tvarka. 

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

Jis pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruota, jei pakanka vietos.  Jei vietos 
trūksta, informacija pateikiama eilutėmis.

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

Or. en

Pagrindimas

Ženklinimas turi būti privalomas ant abiejų pakuotės pusių, o priekinėje pusėje turi būti 
nurodyti keturi elementai: energetinės vertės, sotieji riebalai, cukrus ir druska ir pagrindiniai 
8 + „trans-riebalai“ kitoje pakuotės pusėje.

Kadangi „trans-riebalus“, skaidulines medžiagas ir baltymus privaloma žymėti kitoje 
pakuotės pusėje, jų nereikėtų įtraukti į 2 dalies sąrašą.
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Pakeitimas 543
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

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. Ši 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke: energinė 
vertė, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
cukrūs ir druska. Ji teikiama prireikus 
kartu, aiškia forma aukščiau nurodyta
tvarka: 

Or. en

Pagrindimas

Angliavandenių atveju pakanka sąrašo kitoje pakuotės pusėje, kad vartotojas nesusipainiotų, 
gavęs pernelyg daug informacijos priekinėje pakuotės pusėje.

Pakeitimas 544
Renate Sommer

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
tame pačiame regėjimo lauke, kaip ir 
informacija, nurodoma 29 straipsnio 1 ir 2 
dalių vienoje lentelėje. Ji pateikiama šia 
tvarka: energija, baltymai, riebalai, 
nurodant sočiųjų riebalų rūgščių kiekį,
angliavandeniai (cukrūs) ir druska.

Or. de
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 545
Anja Weisgerber

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
angliavandeniai (cukrūs) ir druska. 
Informacija, būtina pagal 31 straipsnio 3 
dalį, taip pat pateikiama grafišku būdu.

Or. de

Pagrindimas

Įterpiant naują 3 sakinį užtikrinama, kad, nurodant maistingumo informaciją, procentiniai 
dydžiai bus  papildomai pavaizduojami grafiškai, nes, palyginti vien tik su tekstu, grafinio 
vaizdo pranašumas yra tas, kad jį galima suprasti iš pirmo žvilgsnio. Grafinės formos 
pranašumas, palyginti tik su grynu tekstu, yra tas, kad ją galima suprasti iš pirmo žvilgsnio.
Tam tinka, pavyzdžiui, stulpelinės arba sektorinės diagramos.

Pakeitimas 546
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 
mitybiniu teiginiu, pateikiama 

1. 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija pateikiama aiškia forma ir šia 
tvarka: energija, baltymai, angliavandeniai 
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pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, riebalai, sočiosios riebalų 
rūgštys, angliavandeniai (cukrūs) ir 
druska.

ir riebalai.

Or. de

Pagrindimas

Wo auf der Verpackung die Nährwertkennzeichnung erfolgen soll, sollte weiterhin der 
Disposition des Unternehmers überlassen bleiben („Hauptschauseite“, Sichtfeld oder an 
einem anderen Platz). Ausreichend Flexibilität ist gefordert, um unterschiedliche 
Verpackungsgrößen und mehrsprachige Aufmachungen berücksichtigen zu können.

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

Pakeitimas 547
Karl-Heinz Florenz

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
lentelėje, tame pačiame  pagrindiniame 
regėjimo lauke. Ji pateikiama šia tvarka: 
energija, cukrūs, riebalai, sočiosios riebalų 
rūgštys ir natris arba druska.

Or. de
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Pagrindimas

Lentelės forma pateiktus  elementus lengviau įskaityti.

Ši pateikimo tvarka atitinka Direktyvoje 96/496/EEB dėl maisto produktų maistingumo 
ženklinimo nurodytą pateikimo tvarką.

Pakeitimas 548
Horst Schnellhardt

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
angliavandeniai (cukrūs) ir druska. 
Privalomoji informacija dovanų pakuotėje 
privalo būti pateikta tik pakuotės 
nugarėlėje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 549
Peter Liese

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 



AM\762308LT.doc 9/73 PE418.219v01-00

LT

mitybiniu teiginiu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
angliavandeniai (cukrūs) ir druska.

maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
angliavandeniai (cukrūs) ir natris..

Or. en

Pagrindimas

Druska (natrio chloridas) nėra vienintelis natrio šaltinis maiste. Yra daug kitokių natrio 
druskų, ne tik natrio chloridas (pvz., mononatrio glutamatas, natrio karbonatas,…). Jei būtų 
paminėtas tik „druskos natris“, būtų įvardijama tik minimali tikrosios sudėties dalis ir nebūtų 
pateikta teisinga informacija.

Pakeitimas 550
Péter Olajos

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
tame pačiame  regėjimo lauke vienoje 
lentelėje. Ji pateikiama šia tvarka: energija, 
cukrūs, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys 
ir natris arba druska.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka minėtą 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunktį.
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Pakeitimas 551
Lambert van Nistelrooij

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
tame pačiame regėjimo lauke vienoje 
lentelėje. Ji pateikiama šia tvarka: energija, 
cukrūs, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys 
ir natris arba druska.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas atitinka 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 552
Christa Klaß

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. Kita 29 straipsnio 1 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su energija, 
baltymais, angliavandeniais ir riebalais, 
pateikiama prireikus kartu, aiškia forma ir 
šia tvarka: energija, baltymai, 
angliavandeniai ir riebalai. 31 straipsnio 3 
dalies pirmajame sakinyje  nurodyta 
informacija  pateikiama pagrindiniame 
regėjimo lauke.

Or. de

Pagrindimas

Į pakeitimą įtrauktos 29 ir t. t. straipsniuose pateiktų pakeitimų nuostatos. Jis užtikrina, kad 
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maistingumo informacija būtų pateikiama visada ta pačia tvarka ir ta pačia forma.

Pakeitimas 553
Riitta Myller

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, baltymai, riebalai (nurodant
sočiųjų riebalų rūgščių kiekį), 
angliavandeniai (nurodant cukrus) ir natrio 
kiekis, esantis druskoje ir prieduose .

Or. fi

Pagrindimas

Į kai kurių kategorijų produktus dedamų priedų sudėtyje gali būti gana daug natrio.
Pavyzdžiui, į natrio kiekį prieduose taip pat atsižvelgiama nustatant Suomijoje naudojamo 
širdies simbolio, nurodančio, koks maistas padeda išlaikyti sveiką širdį, naudojimo kriterijus.

Pakeitimas 554
Miroslav Ouzký

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
tame pačiame regėjimo lauke vienoje 
lentelėje. Ji pateikiama šia tvarka: energija, 
cukrūs, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys 
ir natris arba druska.
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Or. en

Pagrindimas

Atitinka pirmiau nurodytą 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 555
Avril Doyle

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 
maistinės vertės nurodymu, 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

Nėra vienareikšmių įrodymų, kurie patvirtintų, kad vartotojams reikia informacijos priekinėje 
pakuotės pusėje. Daug naudingiau, kai vartotojai, kad galėtų pagrįstai apsispręsti, gauna 
visą reikiamą informaciją tame pačiame regėjimo lauke, t. y. nevartydami pakuotės. Todėl 
naudinga informacija turėtų būti pateikiama kartu tame pačiame regėjimo lauke, o 
dažniausiai tai yra kita pakuotės pusė, ir taip vartotojams iš karto pateikiama išsami 
informacija.

Pakeitimas 556
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 

1. 29 straipsnio 1 dalies a punkte nurodyta 
informacija pateikiama pagrindiniame 
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mitybiniu teiginiu, pateikiama 
pagrindiniame regėjimo lauke. Ji teikiama 
prireikus kartu, aiškia forma ir šia tvarka: 
energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
angliavandeniai (cukrūs) ir druska.

regėjimo lauke. Ji teikiama prireikus kartu, 
aiškia forma ir šia tvarka: energija, cukrūs, 
riebalai, sočiosios riebalų rūgštys ir 
druska.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas ir supaprastinimas.

Pakeitimas 557
Bogusław Sonik

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 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
tame pačiame regėjimo lauke vienoje 
lentelėje. Ji pateikiama šia tvarka: energija, 
cukrūs, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys 
ir natris arba druska.

Or. en

Pagrindimas

Atitinka siūlomą 29 straipsnio 1 dalies 1 punkto b papunkčio pakeitimą.

Pakeitimas 558
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 1. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
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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.

energinės vertės informacija, 
vadovaujantis 19 straipsnio 1 dalies a 
pastraipa, pateikiama pagrindiniame 
regėjimo lauke. 

1a. Pagal 29 straipsnio 1 dalies b 
pastraipa maistinių medžiagų 
informacija, susijusi su baltymais, 
angliavandeniais, cukrumi, riebalais, 
sočiosiomis riebalų rūgštimis, 
skaidulinėmis medžiagomis ir natriu, 
pateikiama kartu, aiškia forma ir šia 
tvarka: baltymai, angliavandeniai, 
cukrus, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
skaidulinės medžiagos ir natris. 
Informacija pateikiama kaip nurodyta 31 
straipsnio 3 dalies pirmajame sakinyje.   

Or. de

Pagrindimas

Pakeitimu pabrėžiama, kad energetinės vertės duomenys turi būti nurodomi pagrindiniame 
regėjimo lauke. Maistinių medžiagų duomenų, priešingai, nebūtina nurodyti pagrindiniame 
regėjimo lauke, tačiau reikia nurodyti visus kartu ir aiškiu formatu.

Pakeitimas 559
Jules Maaten

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 29 straipsnio 1 dalies a punkte minima 
informacija dėl privalomo maistinės 
vertės nurodymo papildomai prie 1 dalyje 
minimos informacijos pateikiama 
pakuotės priekinės dalies apačioje 
dešinėje, 3mm dydžio šriftu ir įrėminama 
ovalinės formos rėmelyje.

Or. en
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Pagrindimas

Energetinė vertė yra vienas iš svarbiausių dalykų, apie kuriuos turi būti informuojama ant 
maisto produktų. Dėl šios priežasties, nepaisant gaminio, atitinkami duomenys turėtų būti 
pakartoti priekinėje pakuotės pusėje toje pačioje gerai matomoje vietoje, kad vartotojas juos 
pastebėtų iš karto ir kad tai neprimintų stačiakampio formos įspėjimų ant cigarečių pakelių.

Pakeitimas 560
Miroslav Ouzký

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be to, energinės vertės kiekis, 
nurodytas 29 straipsnio 1 dalies a punkte, 
pateikiamas gerai matomoje vietoje ir 
stačiakampio formos rėmelyje 
pagrindiniame  regėjimo lauke. 
Informacija nurodoma tenkanti 
kiekvienai porcijai, vadovaujantis 32 
straipsnio 2 ir 3 dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category. 

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213: 
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144
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Pakeitimas 561
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
informacija, susijusi su maistinės vertės 
nurodymu, pateikiama gerai matoma 
forma ant priekinės pakuotės pusės.

Or. de

Pagrindimas

Energetinė vertė vartotojams yra svarbiausias maistingumo informacijos duomuo. Todėl, 
neatsižvelgiant į tai, koks tai produktas, energetinę vertę ir (arba) energijos RPN reikėtų 
aiškiai nurodyti priekinėje pakuotės dalyje, kad vartotojai šiuos duomenis pastebėtų iš pirmo 
žvilgsnio. Maisto pramonės įmonėms turi būti suteikiama teisė nuspręsti, ar priekinėje 
pakuotės dalyje nurodyti papildomus duomenis apie svarbiausius maistingumo informacijos 
elementus.

Pakeitimas 562
Frieda Brepoels

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Energinė vertė, nurodyta 29 straipsnio 
1 dalies a punkte, privalo papildomai prie 
informacijos, nurodytos 1 pastraipoje, 
pateikta  geriausiai matomos pakuotės 
vietos dešinės pusės apačioje, 
stačiakampio formos rėmelyje. Energinė 
vertė nurodoma 100 g/ml arba 
vadovaujantis 32 straipsnio 2 ir 3 dalimis 
porcijai. 

Or. nl



AM\762308LT.doc 17/73 PE418.219v01-00

LT

Pagrindimas

Labai svarbu nurodyti energetinę vertę. Todėl energetinė vertė turi būti nurodyta gerai 
matomoje pakuotės vietoje ir aiškiai suprantama vartotojui. Energetinė vertė gali būti 
nurodyta 100 g/ml arba porcijai.

Pakeitimas 563
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be to, energinės vertės kiekis,
nurodytas 29 straipsnio 1 dalies a punkte, 
pateikiamas gerai matomoje vietoje ir 
stačiakampio formos rėmelyje 
pagrindiniame  regėjimo lauke. 
Informacija nurodoma tenkanti 
kiekvienai porcijai, vadovaujantis 32 
straipsnio 2 ir 3 dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Energetinė vertė yra svarbiausia informacija apie maisto produktus. Kaip parodė vartotojų 
tyrimai (*), specialus vien energetinės vertės žymėjimas pakuotės priekinėje pusėje vartotojų 
naudojamas paprasčiausiai, o vartotojai pageidauja, kad energetinė vertė būtų išreiškiama 
vienai porcijai, nes taip jie gali įvertinti tikrąją maistinę gaminio vertę (svarbią nustatant 
kalorijų suvartojimą) ir palyginti tam tikros maisto produktų ar gėrimų kategorijos gaminius.

Pakeitimas 564
Bogusław Sonik

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Be to, energinės vertės kiekis, 
nurodytas 29 straipsnio 1 dalies a punkte, 
pateikiamas gerai matomoje vietoje ir 
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stačiakampio formos rėmelyje 
pagrindiniame  regėjimo lauke. 
Informacija nurodoma tenkanti 
kiekvienai porcijai, vadovaujantis 32 
straipsnio 2 ir 3 dalimis.

Or. en

Pagrindimas

Energy content is the most important item of information in connection with foods. As shown 
by consumer research (*), the specific labelling of energy alone front-of-pack is most easily 
used by consumers, and the expression per portion is the preferred information for consumers 
that enables them to assess the actual nutritional content of a product (relevant for calorie 
intake) and compare products within a food or drink category.

While the expression of energy per 100 g / 100 ml provides valuable information to compare 
products between different food and drink categories, this information is already provided in 
the mandatory nutrition table according to Art. 31(2).

(*) Van Kleef, Van Trijp, Paeps Fernandez-Celemin, Consumer preferences for front-of-pack 
calories labelling, Public Health Nutrition: 11(2), 203-213:
http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=1643144

Pakeitimas 565
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Vadovaujantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, Europos maisto saugos 
tarnybai pateikus savo nuomonę ir prieš 
29-34 straipsnių taikymo terminą, 
atskaitos lygiai nustatomi taip, kad 
nurodytų atitinkamos maistinės 
medžiagos didžiausią kiekį, tenkantį 
100gr. arba 100 ml. Jei šie maisto 
produkto atskaitos lygiai viršijami, 
atitinkamos maistinės medžiagos 
maistinės vertės informacija paryškinama 
raudonai. 



AM\762308LT.doc 19/73 PE418.219v01-00

LT

Or. en

Pagrindimas

Kaip parodė vartotojų tyrimai, spalvų sistema geriausiai leidžia vartotojams greitai ir 
pagrįstai apsispręsti. Tik paprašius kita spalva išskirti maistingąsias medžiagas, kurių kiekiai 
dideli, vartotojai galės greitai apsispręsti. Priešingai „šviesoforo spalvų žymėjimui“, bus 
galima išvengti visiškai dirbtinių gaminių žymėjimo žalia spalva.

Pakeitimas 566
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 31 straipsnio 2 dalyje nurodyta 
informacija, susijusi su privalomu 
maistinės vertės nurodymu, pateikiama 
pakuotės nugarėlėje : baltymais, 
angliavandeniais ir dirbtinės bei 
natūralios transriebiosios rūgštys.  Ji 
teikiama prireikus kartu, aiškia forma ir 
aukščiau tvarka. 

Or. en

Pagrindimas

Baltymų ir „trans-riebalų“ kiekis yra svarbi informacija vartotojams ir todėl ją turėtų būti 
privaloma žymėti kitoje pakuotės pusėje. Taip pat svarbu diferencijuoti dirbtinius ir 
natūraliuosius „trans-riebalus“, nes gamintojai gali keisti dirbtinių „trans-riebalų“ kiekį.

Pakeitimas 567
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 pastraipa netaikoma maisto 
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produktams, nurodytiems 1989 m. 
gegužės 3 d. Tarybos direktyvoje 
89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su specialios paskirties maisto 
produktais, suderinimo, ir atskirose 
direktyvose, nurodytose tos direktyvos 
4 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

PARNUTS maisto produktai (konkrečiai mitybai skirti maisto produktai) yra specialiai 
pagaminti, kad atitiktų konkrečius tikslinės gyventojų grupės mitybos poreikius. Tarybos 
direktyvoje 89/398/EEB ir konkrečiose šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytose 
direktyvose pateikiama išsami privaloma žymėti informacija apie maistingumą. Ribotos 
maistingumo informacijos pateikimo pagrindiniame PARNUTS maisto produktų regėjimo 
lauke nepakanka ir to gali neužtekti siekiant informuoti vartotojus. PARNUTS maisto 
produktams šis reikalavimas neturėtų būti taikomas.

Pakeitimas 568
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. 1 pastraipa netaikoma maisto 
produktams, nurodytiems 1989 m. 
gegužės 3 d. Tarybos direktyvos 
89/398/EEB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su specialios 
paskirties maisto produktais, 
suderinimo, ir atskiruose direktyvose, 
nurodytose tos direktyvos 4 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en

Pagrindimas

PARNUTS products are specifically formulated to meet the particular nutritional needs of 
their intended target population. They are often purchased following the recommendation and 
advice of the medical profession, therefore consumer choice is not determined by label details 
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but by medical recommendation.

The requirement to include a nutrition declaration (Article 9.1(I)) is not in line with the 
intended use of foods for particular nutritional uses as nutrition information is not a 
determining factor in consumer choice and it undermines medical advice and guidance.

Due to the great variation in the energy content of products which exist for different 
population target groups, the stipulation of energy level does not provide any further 
information to the consumer about the product.

Furthermore, in line with current legislation requirements whereby strict compositional 
criteria are set for infants and toddlers, all PARNUTs products adhere to the minimum and 
maximum levels for energy (kca7lkJ), macro- and micro nutrients. Therefore, the energy 
stipulation should not be a requirement for PARNUTs category. In fact the inclusion could be 
interpreted as misleading. Taking weaning foods as an example, some consumers may see a 
general food product with the same energy as a weaning food and even though the product 
may not be nutritionally suitable for infants/toddlers, believe it to be because of the similar 
energy levels, regardless of protein, saturated fat, sodium levels as the energy is perceived to 
be the most important.

Pakeitimas 569
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Maistinės vertės nurodymas, susijęs su 
29 straipsnio 2 dalies b punkte 
nurodytomis maistinėmis medžiagomis, 
teikiamas kartu pakuotės nugarėlėje XIII 
priedo C dalyje nustatyta eilės tvarka. 

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

Šis maistinės vertės nurodymas
pateikiamas lentelės forma ir 
sunumeruotas, jei pakanka vietos. Jei 
vietos trūksta, informacija pateikiama 
eilutėmis.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinimas ir supaprastinimas.
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Pakeitimas 570
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Supaprastinimas.

Pakeitimas 571
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 572
María Sornosa Martínez

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalies 1a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija patvirtina įgyvendinamąsias 
taisykles, skirtas nustatyti kriterijus, pagal 
kuriuos apibrėžiama kai vertės ir 
maistinės medžiagos yra nedidelės. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. es

Pagrindimas

Nereikėtų maisto pramonės atstovams leisti nuspręsti, kas yra „nereikšmingas kiekis“.
Kriterijai turėtų būti nustatyti Europos lygmeniu.

Pakeitimas 573
Christa Klaß

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei energijos kiekis ar atskiros maistinės 
medžiagos(-ų)  kiekis  produkte yra 
nedidelis, nėra reikalaujama jų nurodyti. 
Teiginys pvz., „Sudėtyje yra nedidelis … 
kiekis“ gali būti pateiktas labai arti 
maistinės vertės nurodymo, jei toks yra.

Or. de
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Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad maistingumo informacijoje neprivalu nuodyti tik tų maistinių 
medžiagų, kurių produkte nėra ar jų kiekis labai nedidelis. Galima nurodyti, kad jų kiekis 
produkte nedidelis, tačiau tai nėra būtina.

Pakeitimas 574
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. de

Pagrindimas

Numačius privalomą nuostatą, kad pagal 31 straipsnio 2 dalį duomenų  procentiniai dydžiai 
pateikiami grafiškai, 34 straipsnio 5 ir 6 dalys tampa nereikalingos (žr. tos pačios autorės 34 
straipsnio 1 dalies pakeitimą). Prieš reglamento projekte numatytą nuostatą, kad valstybėms 
narėms turėtų būti perleista savanoriškai teikti maistingumo informaciją grafine forma ir 
simboliais, byloja ir pavojus sutrikdyti laisvą prekių judėjimą dėl to, kad atskirose valstybėse 
narėse gali formuotis  skirtingos nuostatos.
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Pakeitimas 575
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Maistinės vertės nurodymui teikti galima 
naudoti grafines formas arba simbolius, su 
sąlyga, kad laikomasi šių esminių 
reikalavimų:

OR. en

Pagrindimas

Turėtų būti leidžiama naudoti grafines formas ar simbolius, nepaisant to, ar yra nacionalinės 
sistemos, ar ne.

Pakeitimas 576
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Maistinės vertės nurodymui teikti galima 
naudoti grafines formas arba simbolius, su 
sąlyga, kad laikomasi šių esminių 
reikalavimų:

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas užtikrina lankstumą išlaikant ir plėtojant alternatyvius išraiškos būdus, be 
paminėtųjų 31 straipsnio 2 dalyje ir 31 straipsnio 3 dalyje, kuriuos panaudojant būtų galima 
pateikti maistingųjų verčių sąrašą.
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Pakeitimas 577
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Maistinės vertės nurodymui  teikti 
galima naudoti grafines formas arba 
simbolius, su sąlyga, kad laikomasi šių 
esminių reikalavimų:

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 578
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Derėjimas su VI ir VII skyrių išbraukimu.
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Pakeitimas 579
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Dėl tos pačios autorės 34 straipsnio 1 dalies pakeitimo 5 ir 6 dalys tampa nereikalingos.

Pakeitimas 580
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Derėjimas su VI ir VII skyrių išbraukimu.
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Pakeitimas 581
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  6a. Komisija teikia vertinimo ataskaitą dėl 
pristatymo formos, apibrėžtos 
ankstesniuose pastraipose, praėjus 
penkeriems metams nuo šio reglamento 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

Būtina įvertinti pateikimo būdus, kad galima būtų nustatyti privalumus ir trūkumus.

Pakeitimas 582
Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl reglamento
34 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

34 a straipsnis
34 straipsnio 1 dalis netaikoma 
produktams, nurodytiems Direktyvoje 
89/398/EEB ir šios direktyvos 4 straipsnio 
1 dalyje nurodytose atskirose direktyvose.

Or. it

Pagrindimas

Dietiniai produktai yra ypatingos sudėties produktai specialiems mitybos poreikiams tenkinti 
ir yra dažnai skiriami gydytojo. Todėl vartotojams nereikia teikti specialios informacijos apie 
jų maistinę sudėtį.
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Pakeitimas 583
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V skyrius

Savanoriškai teikiama informacija apie 
maistą

V skyrius

Privalomasis kilmės ženklinimas

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais vartotojai turėtų žinoti maisto produkto kilmės šalį. Žinojimas apie 
pagrindinės perdirbto maisto produkto sudedamosios dalies kilmę yra esminis dalykas, kad 
vartotojas galėtų pagrįstai apsispręsti.

Pakeitimas 584
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
V skyriaus antraštė

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V skyrius

Savanoriškai teikiama informacija apie 
maistą

V skyrius

Maisto kilmės ženklinimas

Or. en

Pagrindimas

Consumers, in addition to having a right to know what their food contains, have a right to 
know where the food comes from. This is becoming more important in the context of the EU's 
response to climate change which takes account of carbon footprints, food miles and food 
production methods and their environmental effects.

It is the intention of the provision of food information to pursue a high level of protection of 
consumers’ health and interests by providing a basis for final consumers to make informed 
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choices and to make safe use of food, with particular regard to health, economic, 
environmental, social and ethical considerations.

Pakeitimas 585
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikytini reikalavimai Išbraukta.
1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji atitinka konkrečius šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus. 
2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas,
3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto 
kilmės šalis ar provenencijos vieta 
nurodomos savanoriškai, norint 
informuoti vartotoją, kad maisto 
produktas kilęs arba yra iš Europos 
bendrijos ar nurodytos šalies ar vietos. 
3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar 
provenencijos vieta skiriasi nuo jos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) 
dalies (-ių), taip pat nurodoma šios (ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės 
šalis ar provenencijos vieta.
4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.
5. Komisija nustato su 3 dalies taikymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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6. Komisija gali nustatyti su savanoriškai 
teikiamų duomenų naudojimo sąlygomis 
ir kriterijais susijusias įgyvendinimo 
taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Existing rules relating to provision of origin labelling should be maintained. They foresee the 
indication of origin or provenance on voluntary basis unless the omission of such provisions 
would mislead the consumer as to the true origin or provenance of the foodstuff. The origin of 
a foodstuff is the place of the last transformation, which changes its nature.

Example of the application of this article:

The « made in (member state) » is compulsory for certain export destinations. Sometimes 
export packaging and EU packaging are common - in this case the destination country makes 
the « made in ... » statement compulsory.

Art. 35.3 of the present proposal specifies: « Where the country of origin or the place of 
provenance of the food is not the same as the one of its primary ingredient(s), the country of 
origin or place of provenance of those ingredients shall also be given." This leads to 
situations, which have nothing to do with reasonable consumer information. For instance: 
cake containing eggs and rich in cocoa.   Here eggs and cocoa are the two main ingredients 
(for which QUID should also be applied) 

According to art. 35.3 of the proposal, the labelling should be: made in Belgium - prepared 
with eggs from France and the Netherlands and with cocoa powder from Côte d'Ivoire, 
Ghana and Cameroon (and this possibly in several languages).

It is often impossible to know the provenance of meats at the time of producing the labels 
(often printed in advance for several months at a time). The use of multiple provenance meats 
might vary according to season, characteristics of the meats in question in relation to their 
purpose and price. This reflects the reality of commercial practices.
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Pakeitimas 586
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35 straipsnis
Taikytini reikalavimai

Išbraukta.

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji atitinka konkrečius šiame 
reglamente nustatytus reikalavimus. 
2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto 
kilmės šalis ar provenencijos vieta 
nurodomos savanoriškai, norint 
informuoti vartotoją, kad maisto 
produktas kilęs arba yra iš Europos 
bendrijos ar nurodytos šalies ar vietos. 
3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar 
provenencijos vieta skiriasi nuo jos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) 
dalies (-ių), taip pat nurodoma šios (ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės 
šalis ar provenencijos vieta.
4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.
5. Komisija nustato su 3 dalies taikymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
6. Komisija gali nustatyti su savanoriškai 
teikiamų duomenų naudojimo sąlygomis 
ir kriterijais susijusias įgyvendinimo 
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taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 587
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus. Šiuo atveju 14 
straipsnio 1 dalis netaikoma.

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto 
kilmės šalis ar provenencijos vieta 
nurodomos savanoriškai, norint 
informuoti vartotoją, kad maisto 
produktas kilęs arba yra iš Europos 
bendrijos ar nurodytos šalies ar vietos. 
3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar 
provenencijos vieta skiriasi nuo jos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) 
dalies (-ių), taip pat nurodoma šios (ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės 
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šalis ar provenencijos vieta.
4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.
5. Komisija nustato su 3 dalies taikymu 
susijusias įgyvendinimo taisykles. Tokios 
priemonės, skirtos šio reglamento 
neesminėms nuostatoms iš dalies keisti jį 
papildant, priimamos laikantis 
49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
6. Komisija gali nustatyti su savanoriškai 
teikiamų duomenų naudojimo sąlygomis ir 
kriterijais susijusias įgyvendinimo 
taisykles. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

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

Or. en

Pagrindimas

Yra privaloma kilmės žymėjimo sudedamoji dalis, todėl 32 straipsnio 2–5 dalys turėtų būti 
išskirtos į atskirą straipsnį (naujas 26 straipsnis „Kilmė ir provenencija“) – kartu su kitais 
privalomaisiais duomenimis. Jei informacija pateikiama savanoriškai, gali būti protinga 
nustatyti atleidimą nuo minimalaus šrifto dydžio reikalavimų (14 str. 1 d.), nes kitaip įmonės 
gali nuspręsti nepateikti tokios informacijos.

Pakeitimas 588
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 

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

savanoriškai, ji atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus.

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

2. Komisija, konsultuodamasi su 
atitinkamomis suinteresuotomis šalimis, 
parengia pasiūlymą nustatyti kokybės 
kriterijus, kuriuos turi atitikti žymėjimo
maisto etiketėmis, kuriose nurodomos su 
gamybos metodais, gyvūnų gerove ar 
maisto poveikiu aplinkai susijusios 
specifinės savybės, sistemos, siekiant, kad
būtų pateikiama tiksli ir subalansuota 
informacija, ir kad būtų išvengta 
vartotojų klaidinimo.

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

Or. en



PE418.219v01-00 36/73 AM\762308LT.doc

LT

Pakeitimas 589
Jules Maaten

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei kai kuri ar visa informacija apie 
maistą, kuriai taikomas šis reglamentas, 
teikiama savanoriškai, ji turi derėti su 
konkrečiais šiame reglamente nustatytais 
reikalavimais.

Or. en

Pagrindimas

Frazės „turi atitikti“ įtraukimas galėtų reikšti, kad iš anksto nesufasuoti maisto produktai ir 
tiesioginiam pardavimui patalpose supakuoti maisto produktai, ant kurių būtų pateikiama 
neprivaloma maistingumo informacija, reikštų, kad ant jų reikėtų pateikti visą informaciją 
taip pat, kaip ir iš anksto sufasuotiems maisto produktams. Tai yra našta maisto pramonės 
įmonėms, kurios pateikia tokią informaciją savanoriškai, ir jei būtų priimti tokie teisės aktai, 
ateityje jos būtų atgrasytos tai daryti.

Pakeitimas 590
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji turi būti aiškiai įskaitoma.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų reikalaujama, kad savanoriškai ant maisto produktų pateikiama informacija būtų 
pateikiama taip pat, kaip gaminių, kuriems taikomas privalomas reikalavimas, atveju, 
gamintojai gali nustoti teikti tokią informaciją savanoriškai. Todėl šio pasiūlymo poveikis yra 



AM\762308LT.doc 37/73 PE418.219v01-00

LT

toks, kad vartotojai gautų mažiau informacijos nei dabar.

Pakeitimas 591
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Jei informacija apie maistą, kuriai 
taikomas šis reglamentas, teikiama 
savanoriškai, ji atitinka šiame reglamente 
nustatytus reikalavimus, visų pirma 7 
straipsnio reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

7 straipsnis dėl sąžiningo informavimo praktikos yra svarbiausias savanoriško informavimo 
sistemų pagrindas.

Pakeitimas 592
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

  1a. Visa informacija susijusi su 
savanoriškai teikiamos informacijos apie 
maistą sistemomis, kaip, pvz., kriterijais ir 
moksliniais tyrimais, kuriais jos paremtos, 
turi būti skelbiama viešai.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata ypač svarbi siekiant užtikrinti skaidrumą.
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Pakeitimas 593
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Chris Davies, Elisabetta 
Gardini, Guido Sacconi

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais vartotojai turėtų žinoti maisto produkto kilmės šalį. Žinojimas apie 
pagrindinę perdirbto maisto produkto sudedamąją dalį yra svarbiausias dalykas, kuris leidžia 
vartotojui pagrįstai pasirinkti.

Pakeitimas 594
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
papildant 9 straipsnio 1 dalies i punkte 
nustatytus reikalavimus, 3 ir 4 dalys 
taikomos, kai informacija apie maisto 
produkto kilmės šalį ar provenencijos vietą 
nurodoma savanoriškai, norint informuoti 
vartotoją, kad maisto produktas kilęs arba 
yra iš Europos bendrijos ar nurodytos 
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šalies ar vietos.

Or. en

Pagrindimas

Jei, kartu su privalomaisiais 9 straipsnio l dalies i punkto reikalavimais, kai pateikiama 
informacija apie maisto produkto sudedamųjų dalių kilmės šalį, ši informacija turėtų atitikti 
35 straipsnio 2 dalies nuostatas.

Pakeitimas 595
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
papildant 9 straipsnio 1 dalies i punkte 
nustatytus reikalavimus, 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.

Or. en

Pagrindimas

9 straipsnio 1 dalies i punkte nurodyti privalomieji kilmės šalies žymėjimo reikalavimai ir jie 
privalo būti taikomi bet kuriuo atveju.
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Pakeitimas 596
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
papildant 9 straipsnio 1 dalies i punkte 
nustatytus reikalavimus, 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.

Or. en

Pagrindimas

Reikalavimus dėl privalomo kilmės žymėjimo reikėtų išplėsti, kad vartotojai nebūtų klaidinami 
dėl gaminio ir pagrindinių jo sudedamųjų dalių kilmės.

Pakeitimas 597
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 1–4 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

2. Nepažeidžiant ženklinimo pagal 
konkrečių Bendrijos teisės aktų nuostatas, 
3 ir 4 dalys taikomos, kai maisto produkto 
kilmės šalis ar provenencijos vieta 
nurodomos privalomai, norint informuoti 
vartotoją, kad maisto produktas kilęs arba 
yra iš Europos bendrijos (valstybės narės)
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šalies ar vietos. ar nurodytos šalies ar vietos.
3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar 
provenencijos vieta skiriasi nuo jos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) dalies
(-ių), taip pat nurodoma šios (ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės šalis 
ar provenencijos vieta.

3. Jei maisto produkto kilmės šalis ar 
provenencijos vieta skiriasi nuo jos 
pagrindinės (-ių) sudedamosios (-jų) dalies
(-ių), taip pat nurodoma šios (ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės šalis 
ar provenencijos vieta. Pagrindinė 
sudedamoji dalis yra 50 ar daugiau proc. 
sudaranti maisto sudedamoji dalis.

4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.

4. Paukštienos ir mėsos, išskyrus jautieną 
ir veršieną, atveju nurodoma tik kilmės 
šalis ar provenencijos vieta, kurioje
gyvūnai gimė, buvo auginami ir(arba) 
penimi, o ne vieta kur jie buvo veisiami, 
skerdžiami, perdirbami arba fasuojami.
Papildomai nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo, veisimo, 
skerdimo, perdirbimo ir fasavimo vietas.

Or. en

Pagrindimas

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was a response to consumers' information needs and the same applies 
here.

In the interest of giving clear information to consumers, the country of origin of primary 
ingredients should be disclosed. This will help reduce concealing information required by 
consumers by means of substantial information. 

The precedent of mandatory country of origin has been firmly established within the EU for 
beef and wine. This was achieved in order to meet consumers information needs and ther very 
same principal applies here.

Pakeitimas 598
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

provenencijos vieta skiriasi nuo jos
svarbios (-ių) sudedamosios (-jų) dalies (-
ių), taip pat nurodoma šios (ių) 
sudedamosios (-jų) dalies (-ių) kilmės šalis 
ar provenencijos vieta.

Or. en

Pagrindimas

Jei būtų nurodoma tik svarbiausių sudedamųjų dalių kilmės šalis, būtų išvengta nereikalingos 
informacijos pateikimo ir būtų pateikiama informacija tik apie tas sudedamąsias dalis, kurios 
sudaro daugiau kaip 50 % maisto produkto.

Pakeitimas 599
Antonio De Blasio

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.

4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais atskirai nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.

Or. hu

Pagrindimas

Atsižvelgiant į įvairius skandalus maisto pramonėje, susijusius su mėsos produktais, Europos 
vartotojams – kuriems dabar kyla daug abejonių – turi būti suteikta galimybė atsekti visą 
mėsos produktų gamybos procesą tais atvejais, kai gamintojas savanoriškai pateikia išsamią 
įvairių mėsos rūšių kilmės nuorodą.
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Pakeitimas 600
Marian Harkin

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Mėsos, išskyrus jautieną ir veršieną, 
atveju viena kilmės šalis ar provenencijos 
vieta nurodoma tik jei gyvūnai gimė, buvo 
auginami ir paskersti toje pačioje šalyje ar 
vietoje. Kitais atvejais nurodoma 
informacija apie skirtingas gimimo, 
auginimo ir skerdimo vietas.

4. Paukštienos ir mėsos, išskyrus jautieną 
ir veršieną, atveju tik viena kilmės šalis ar 
provenencijos vieta nurodoma tik jei 
gyvūnai gimė, buvo auginami ir paskersti 
toje pačioje šalyje ar vietoje, o ne vieta kur 
jie buvo perdirbami arba fasuojami. Kitais 
atvejais nurodoma informacija apie 
skirtingas gimimo, auginimo ir skerdimo 
vietas.

Or. en

Pakeitimas 601
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Šviežių vaisių ir daržovių atveju kaip 
kilmės šalis arba provenencijos vieta gali 
būti nurodoma tik vieta ar šalis, kurioje 
jie buvo auginami.

Or. de

Pagrindimas

Nuolat pranešama apie labai didelį pesticidų kiekį vaisiuose ir daržovėse. Aiškus kilmės 
ženklinimas garantuoja pasirinkimo laisvę ir gali sustiprinti vartotojų pasitikėjimą produktų 
kokybe.
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Pakeitimas 602
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata susijusi tik su ankstesnėmis dalimis.

Pakeitimas 603
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Sąvoka „vegetariškas“ neturėtų būti 
taikoma maistui, kuris susideda ar yra 
pagamintas iš produktų, gautų iš mirusių 
ar paskerstų gyvūnų, ar gyvūnų, kurie 
miršta dėl to, kad buvo suvalgyti.. 
Sąvoka „veganiškas“ neturėtų būti 
taikoma maistui, kuris susideda ar buvo 
pagamintas iš gyvūnų ar gyvulinės kilmės 
produktų (įskaitant produktus, gautus iš 
gyvų gyvūnų).

Or. en
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Pagrindimas

Dabar sąvokos „vegetaras“ ir „veganas“ nėra teisiškai apsaugotos. Praktiškai tai reiškia, 
kad kiekvienas gamintojas gali žymėti savo gaminį kaip „vegetarišką“, nors jis toks ir nėra. 
Minėtą apibrėžtį po daugelio metų diskusijų pateikė JK Maisto standartų agentūra (angl. 
Food Standards Agency).

Pakeitimas 604
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
35 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6b. Pagal 3 straipsnio 1 dalies nuostatas 
leidžiama pateikti su maisto produktais 
susijusius aplinkos, socialinę ir etinę 
aspektus. Siekiant, kad nebūtų skatinami 
savavališki įsipareigojimai ir būtų 
užtikrinama galimybė palyginti, Komisija 
per [12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos] pateikia pasiūlymą dėl 
teisės akto dėl tokių su maistu susijusių 
kriterijų. 

Or. en

Pagrindimas

Aplinkos, socialiniai ir etiniai kriterijai yra svarbūs vartotojams apsispręsti padedantys 
veiksniai. Todėl reikėtų skatinti tokios informacijos pateikimą.

Pakeitimas 605
Johannes Lebech, Jules Maaten

Pasiūlymas dėl reglamento
35 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

35a straipsnis
Savanoriškai teikiama informacija apie 

maistą
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1. Iki 20XX sausio mėn. (treji metai nuo 
priėmimo datos) Komisija, 
vadovaudamasi 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodyta procedūra, nustato bendrą 
tinkamos mitybos simbolį, kad vartotojai 
galėtų lengviau atpažinti sveikesnius 
atitinkamų maisto kategorijų produktus.
2. Maisto produktai, kuriems leidžiama 
naudoti geros mitybos simbolį, privalo 
atitikti 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 sveikatingumą 4 straipsnį.  
3. Šio straipsnio 2 dalyje nurodyti 
kriterijai numatomi, be kita ko, 
atsižvelgiant į:
a) bendrą maisto produkto maistinę sudėtį 
ir jame esančias maistines medžiagas, 
kurių poveikis sveikatai buvo mokslo 
pripažintas;
b) bendrą maisto produkto (ar maisto 
produktų kategorijų) vaidmenį ir svarbą, 
bei indėlį visų gyventojų arba atitinkamai 
tam tikrų rizikos grupių, įskaitant vaikus, 
mityboje.
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.

Or. en

Pagrindimas

A common positive nutrition symbol would help consumers identify the healthier options when 
purchasing food in the European Union. Food labeled with a positive symbol could for 
example contain less fat, sugars, salt and more dietary fiber than food products of the same 
type not carrying the symbol.  A positive symbol would allow consumers to easily choose the 
healthier option, just by a quick glance at the moment of purchase. Foods labelled with a 
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positive symbol are suitable for all healthy individuals – adults, teenagers and children over a 
certain age. Foods carrying the positive symbol are not ’diet foods’ but are intended for 
everyone who wants to eat a healthy diet.

Pakeitimas 606
Karl-Heinz Florenz

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

36 straipsnis Išbraukta.

Pateikimas

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

Or. de

Pagrindimas

Šią temą sureguliuos ES gairės dėl įskaitomumo.

Pakeitimas 607
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
36 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Derėjimas su 35 straipsnio išbraukimu.
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Pakeitimas 608
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
VI skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Skyrius išbrauktas;

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvos prekių apyvartos vidaus rinkoje 
principams.

Pakeitimas 609
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
37 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija per du metus nuo šio 
Reglamento priėmimo datos Tarybai ir 
Europos Parlamentui pateikia pasiūlymų 
dėl teisės akto dėl privalomo vištienos, 
kiaulienos ir avienos kilmės nurodymo, 
derančio su Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamente 1760/2000 
nurodytomis privalomomis jautienos 
žymėjimo taisyklėmis. 

Or. en

Pagrindimas

While the voluntary origin labelling provisions contained in the draft Regulation provide 
some clarity on the exisitng situation regarding origin labelling, the evidence throughout the 
EU is that Member States are establishing National Origin Labelling Schemes which in 
reality can undermine the proper functioning of the Internal Market. The proposed 
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paragraphs 3 & 4 of Article 35 along with any implementing rules should therefore only be 
seen as interim measures. In a spirit of co-operation, rather than try to amend the draft 
Regulation and introduce mandatory origin labelling which could be technically difficult, this 
amendment offers a better choice by mandating the Commission to bring forward compulsory 
origin labelling rules for poultrymeat, pigmeat and sheepmeat within two years of the final 
adoption of this Regulation. The new compulsory origin labelling rules should be in line with 
the existing beef origin labelling rules contained in European Parliament and Council 
Regulation 1760/2000.

Pakeitimas 610
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
37 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įsigaliojus šiam reglamentui, Komisija 
pradeda viešas konsultacijas dėl tokių 
sąvokų, kaip, pvz.., „grynas“, 
„originalus“, „ferma“, „kaimiškas 
stilius“, „tradicinis“, „autentiškas“, 
naudojimo, po kurių būtų nustatytos tokių 
sąvokų naudojimo Komisijos 
rekomendacijos siekiant, kad šios sąvokos 
būtų naudojamos tik pagal šio reglamento 
II skyriuje nustatytus principus ir 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

In recent years, a plethora of terms such as ‘pure’, ‘traditional ’, ‘farmhouse’, ‘country style’ 
are used by food companies as a means of marketing their products as being of high quality 
and a particular provenance. What is the use of telling a consumer that the food product they 
purchase has the characteristics of the ‘farmhouse’ when the product is a totally 
manufactured/processed food product. There is nothing wrong or inherently unsafe about the 
food product but it is misleading to seek ‘pure’, ‘farmhouse’, ‘original’ qualities for a food 
product that patently does not possess such characteristics.

The amendment provides for an EU-wide public consultation on this issue to be followed by 
the preparation of a Commission Guidance Document which is mentioned as a way in which 
to deal with this matter in the Commission’s Summary of Consultations on Food Labelling 
rules (December 2006)
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Pakeitimas 611
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

a) visuomenės sveikatos apsauga; a) visuomenės sveikatos apsauga; arba
b) vartotojų apsauga; b) vartotojų apsauga juos informuojant;

arba
c) sukčiavimo prevencija; c) sukčiavimo prevencija; arba
d) pramoninės ir komercinės nuosavybės 
teisių apsauga, provenencijos nuorodomis, 
registruotaisiais kilmės vietos pavadinimais 
ir nesąžiningos konkurencijos prevencija.

d) pramoninės ir komercinės nuosavybės 
teisių apsauga, provenencijos nuorodomis, 
registruotaisiais kilmės vietos pavadinimais 
ir nesąžiningos konkurencijos prevencija.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu tekstu siekiama išvengti supainiojimo su privalomaisiais 9 ir 10 straipsnių 
duomenimis ir padaryti straipsnį suprantamesnį.

Pakeitimas 612
Avril Doyle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Taikant šias priemones neturi būti 
sudaroma kliūčių laisvam prekių 
judėjimui vidaus rinkoje. 
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Or. en

Pagrindimas

Jei savanoriškai ant maisto produktų pateikiamą informaciją būtų reikalaujama pateikti 
taip pat, kaip ant gaminių, kuriems taikomas privalomumo reikalavimas, gamintojai gali 
nustoti ją teikti savanoriškai. Todėl šio pasiūlymo poveikis toks, kad vartotojai gautų 
mažiau informacijos nei dabar.

Pakeitimas 613
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 614
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Vadovaudamosi 1 dalimi valstybės 
narės gali imtis priemonių, susijusių su 
privalomu maisto produktų kilmės šalies 
ar provenencijos vietos nurodymu tik jei 
įrodomas ryšys tarp tam tikrų maisto 
produkto savybių ir jo kilmės ar 

Išbraukta.
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provenencijos. Pranešdamos apie tokias 
priemones Komisijai valstybės narės 
pateikia įrodymų, kad daugumai vartotojų 
ši informacija labai svarbi.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata pernelyg ribojanti ir neatitinka 9 straipsnio 1 dalies i punkto pakeitimo.

Pakeitimas 615
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Pasiūlymas dėl reglamento
38 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Skaidrumo sumetimais vartotojai turėtų žinoti maisto produkto kilmės šalį. Žinojimas apie 
pagrindinės perdirbto maisto produkto sudedamosios dalies kilmę yra esminis dalykas, kad 
vartotojas galėtų pagrįstai apsispręsti.
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Pakeitimas 616
Jill Evans

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies nukrypstančios 
priemonės nebūtų taikomos pieno produktams, į kuriuos dedama, pvz., cukraus, kvapiųjų 
medžiagų ar kitų ne pieno sudedamųjų dalių.

Pakeitimas 617
Kartika Tamara Liotard

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies nukrypstančios 
priemonės nebūtų taikomos pieno produktams, į kuriuos dedama, pvz., cukraus, kvapiųjų 
medžiagų ar kitų ne pieno sudedamųjų dalių.

Pakeitimas 618
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimu užtikrinama, kad nuo 9 straipsnio 1 dalies ir 10 straipsnio 2 dalies nukrypstančios 
priemonės nebūtų taikomos pieno produktams, į kuriuos dedama, pvz., cukraus, kvapiųjų 
medžiagų ar kitų ne pieno sudedamųjų dalių.
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Pakeitimas 619
Kathy Sinnott

Pasiūlymas dėl reglamento
39 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nereikėtų leisti, kad pieno ir pieno produktų, į kuriuos dedama, pvz., cukraus, kvapiųjų 
medžiagų ar kitų ne pieno sudedamųjų dalių, atveju būtų nukrypstama nuo 9 straipsnio 1 
dalies ir 10 straipsnio 2 dalies reikalavimų.

Pakeitimas 620
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis
Alkoholiniai gėrimai

Išbraukta.

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

Pagrindimas

Nebereikalingas, nes kitu pakeitimu 20 straipsnio e punktas išbrauktas.

Pakeitimas 621
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Reglamentas turėtų būti taikomas ir alkoholiniams gėrimams. Todėl šis straipsnis, kaip ir 
paskutinė 29 straipsnio 1 dalies b punkto pastraipa, išbraukiamas.

Pakeitimas 622
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kadangi siūlomu naujuoju ES reglamentu siekiama suderinti ir supaprastinti žymėjimo 
taisykles, reikėtų užtikrinti, kad tose srityse, kur planuojamos naujos ES taisyklės, nebūtų 
nustatoma naujų nacionalinių priemonių. Tačiau jei tokios nacionalinės taisyklės jau yra, 
jas reikėtų išlaikyti galiojančias, kol įsigalios ES taisyklės.

Pakeitimas 623
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės priemonės dėl nefasuotų
maisto produktų

Nefasuoti maisto produktai

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. Su 13 straipsnio 4 dalyje nurodytais 
maisto produktais pateikiami 9 straipsnio 
1 dalies c punkte nurodyti duomenys. 

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 narė gali nuspręsti reikalauti 
pateikti kai kuriuos arba visus iš kitų 9 ir 
10 straipsniuose nurodytų duomenų.

3. Valstybės narės gali priimti išsamias 
taisykles, dėl būdo, kuriuo pateikiama 1 ir 
2 dalyse minėta informacija.

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

4. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.
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Or. en

Pagrindimas

Dėl iš anksto nesufasuotiems maisto produktams būdingų žymėjimo sunkumų šie maisto 
produktai iš esmės turėtų būti atleisti nuo daugelio žymėjimo reikalavimų, išskyrus 
informaciją apie alergenus. Valstybės narės turėtų lanksčiai spręsti, kaip geriausiai pateikti 
informaciją vartotojams.

Pakeitimas 624
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

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 ir 10 
straipsniuose minėtų duomenų, kurių jos 
gali reikalauti, pateikimo būdu.

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei vartotojui 
ar viešojo maitinimo įstaigai teikiama 
pakankamai informacijos.
3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 ir 2 dalyse nurodytų nuostatų 
tekstus.

2. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
dalyje nurodytų nuostatų tekstus.

Or. en

Pagrindimas

The regulatory instrument chosen (a Regulation) has for result a change of regime for non-
prepacked foodstuffs, making all the rules contained in the proposal directly applicable to 
non-prepacked foodstuffs unless a Member State decides to exclude some or all of the 
requirements. It is not justified to change the rules for this category of products as there is 
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almost no cross-border activity for non-prepacked food, hence no single market concern in 
case of different national rules. Moreover, provisions for prepacked foodstuff are not feasible 
in practice for non-prepacked foodstuffs.

Pakeitimas 625
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės priemonės dėl nefasuotų 
maisto produktų

Nacionalinės priemonės

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 ir 10 
straipsniuose minėtų duomenų nurodymo 
būdu.

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

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

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

3. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti nurodyti fasuotų maisto 
produktų ir patiekalų, kuriuos galutiniam 
vartotojui gamina ir tiesiogiai tiekia vietos 
mažmeninės įmonės ir viešojo maitinimo 
įstaigos, 9 straipsnio 1 dalies l punkte 
nustatytą maistinę vertę, jei šie maisto 
produktai ir patiekalai ruošiami ne 
standartiniu būdu, o sudedamosios dalys 
ir receptai gali dažnai keistis.

Or. en
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Pagrindimas

Iš anksto sufasuoti maisto produktai, kuriuos gamina mažos mažmeninės prekybos įmonės ar 
viešojo maitinimo subjektai, gaminami nestandartizuotai, kai sudedamosios dalys ir receptai 
dažnai skiriasi, galbūt net kiekvieną dieną. Todėl svarbu netaikyti tokiems maisto produktams 
reikalavimo pateikti maistingųjų medžiagų sąrašą apskritai arba suteikiant valstybėms 
narėms teisę nustatyti taisykles šių maisto produktų kategorijoms, kaip jau yra iš anksto 
nesufasuotų maisto produktų atveju.

Pakeitimas 626
Anja Weisgerber

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 ir 10 
straipsniuose minėtų duomenų nurodymo 
būdu. 9 straipsnio 1 dalies c punkte 
nurodyti duomenys visais atvejais 
pateikiami taip, kad vartotojas 
neklausdamas galėtų juos nustatyti.

Or. de

Pagrindimas

Eine verpflichtende Kennzeichnung allergener Zutaten ist zu begrüßen. Darüber hinaus ist 
allerdings erforderlich, auch die Art und Weise dieser Information verpflichtend zu regeln:
Informationen, die nur auf aktive Nachfrage des Verbrauchers offenbart werden, setzen die 
Überwindung einer psychologischen Hemmschwelle voraus. Die Information ist deshalb vom 
Lebensmittelunternehmer dergestalt vorzuhalten, dass der Verbraucher sie ohne Nachfrage 
einsehen kann, beispielsweise durch Schilder in der Nähe der Lebensmittel oder Auslage 
eines Zutatenverzeichnisses im Verkaufsraum.
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Pakeitimas 627
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Valstybės narės gali nuspręsti 
nereikalauti teikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte ir 10 
straipsnyje, jei vartotojui ar viešojo 
maitinimo įstaigai teikiama pakankamai 
informacijos.

Or. en

Pagrindimas

Ypač svarbu, kad III priedo reikalavimai „dėl maisto produktų, kurių žymėjime turi būti 
vienas ar keli papildomi duomenys“ (pvz., tam tikromis dujomis supakuoti maisto produktai, 
maisto produktai su dideliu kofeino kiekiu ir kt.), taip pat galiotų iš anksto nesufasuotiems 
maisto produktams.

Pakeitimas 628
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

Dabartinės naujų žymėjimo priemonių nustatymo procedūros yra neskaidrios ir nėra 
reikalavimų konsultuotis su išorės suinteresuotaisiais asmenimis. Kadangi naujos 
žymėjimo taisyklės turės neigiamo poveikio laisvam prekių judėjimui, svarbu, kad siūlomos 
priemonės būtų plačiai apsvarstytos, o suinteresuotiesiems asmenims būtų suteikta 
galimybė pateikti pastabų. Pasiūlymai neturėtų būti priimami, neįvertinus jų derėjimo su 
vidaus rinkos laisvėmis.

Pakeitimas 629
Avril Doyle

Pasiūlymas dėl reglamento
42 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siūlomu 42 straipsnio 2 dalies pakeitimu nustatomas skaidrios pranešimo procedūros, kuri 
susijusi su vartotojais ir gamintojais, reikalavimas. Toks procesas yra ypač svarbus, 
svarstant naują žymėjimo informaciją. Todėl visiems naujiems žymėjimo pasiūlymams 
reikėtų nebetaikyti formalaus tikrinimo išimties.

Pakeitimas 630
Renate Sommer

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

taikymo taisykles. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti ją papildant, 
priimamos 49 straipsnio 3 dalyje nurodyta 
tvarka.

Or. de

Pagrindimas

Minėtos dalies pataisymas ir pritaikymas prie pateiktos taisyklės taikant komitologijos 
procedūrą.

Pakeitimas 631
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
43 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Komisija gali priimti išsamias šio skyriaus 
taikymo taisykles. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Jei priemonėmis siekiama pakeisti neesminius šio reglamento elementus, jį papildant, jos 
tvirtinamos taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu.
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Pakeitimas 632
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
VII skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VII SKYRIUS Skyrius išbrauktas;
NACIONALINIŲ SISTEMŲ KŪRIMAS

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinės nuostatos prieštarauja derinimo ir laisvo prekių išleidimo į bendrąją rinką 
principams.

Pakeitimas 633
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nacionalinės sistemos Savanoriškos valstybių narių sistemos

Or. en

Pagrindimas

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation.  Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging 
and is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to 
continue as it will inform future discussions on interpretive labelling.
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Pakeitimas 634
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

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 33 straipsnio 2 dalies dėl 
papildomų maistinės vertės nurodymo 
išraiškos būdų 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.

Or. de

Pagrindimas

Dėl tos pačios autorės 34 straipsnio pakeitimo, kuriuo įvedamas visose valstybėse narėse 
privalomas grafinis maistingumo ženklinimas, 44 straipsnyje pateiktas sąrašas tampa 
nereikalingu.

Pakeitimas 635
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės gali priimti, 
rekomenduoti arba kitaip patvirtinti 
nacionalines sistemas, sudarytas tik iš 
neprivalomų taisyklių, pvz., 

1. Valstybės narės gali priimti, 
rekomenduoti arba kitaip patvirtinti
nacionalines sistemas. Šios nacionalinės 
sistemos būtų skirtos užtikrinti toliau 
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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:

išvardytų nuostatų taikymą bei užtikrinti, 
kad šios sistemos atitinka šiomis 
nuostatomis nustatytus esminius 
reikalavimus:

a) 33 straipsnio 2 dalis, susijusi su 
papildomais mitybinio teiginio išraiškos 
būdais;

a) 33 straipsnio 2 dalis, susijusi su 
papildomais maistinės vertės nurodymo
išraiškos būdais;

b) 34 straipsnio 5 dalis, susijusi su 
mitybinio teiginio pateikimu.

b) 34 straipsnio 5 dalis, susijusi su 
maistinės vertės nurodymo pateikimu.

Or. en

It is important that this Chapter is retained.  It would allow the continuation of innovative 
work on interpretive nutrition labelling.  The aim of this work is to help consumers make 
healthier and more informed choices. Schemes should be aimed at improving the way 
nutrition information is presented to the consumer and should be subject to proper 
evaluation. Evidence of what works best for consumers in Member States is still emerging and 
is likely to differ across member states.  It is important that this work is allowed to continue 
as it will inform future discussions on interpretive labelling.

Pakeitimas 636
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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:

3. Valstybės narės, be išvardytų 1 dalyje, 
gali rengti nacionalines sistemas savo 
iniciatyva arba suinteresuotosioms šalims 
pareikalavus, laikydamosi šio reglamento 
II ir III skyriuose išdėstytų bendrųjų 
principų ir reikalavimų, ir:

a) atlikusios nuodugnų vartotojų tyrimą; 
bei

a) atlikusios nuodugnų vartotojų tyrimą ir 
tvirtai moksliškai pagrindžiusios; bei

b) po išsamių konsultacijų su įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, pagrįstų gerąja 
praktika.

b) po išsamių konsultacijų su įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis, pagrįstų gerąja 
praktika.

Or. en
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Pagrindimas

Valstybėse narėse yra nacionalinės sistemos kitose srityse nei mityba, ir jos turėtų toliau 
galioti, o valstybėms narėms turėtų būti leidžiama tarpusavyje dalytis patirtimi.

Pakeitimas 637
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. 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.

Or. en

Pagrindimas

Nacionalinių sistemų ir gairių negalima vertinti vienodai ir jas reikėtų padalyti į dvi atskiras 
dalis šiame straipsnyje. Valstybės narės turi geriausios patirties gaires kitose žymėjimo 
srityse, įskaitant aiškumą, kilmės šalį ir „sudėtyje gali būti“ alergenų žymėjimą. Šis skyrius 
yra priemonė taikyti šiuos naujoviškus požiūrius ir siekti geriausios patirties maisto 
pramonėje nereguliavimo priemonėmis.

Pakeitimas 638
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Nacionalinėse sistemose numatomos 
tinkamos priemonės sudaryti sąlygas 
vartotojams atpažinti maisto produktus, 
paženklintus pagal nacionalines sistemas, 

4. Nacionalinėse sistemose gali būti
numatomos tinkamos priemonės sudaryti 
sąlygas vartotojams atpažinti maisto 
produktus, paženklintus pagal nacionalines 
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atitikčiai sistemai stebėti ir jos poveikiui 
vertinti.

sistemas, atitikčiai sistemai stebėti ir jos 
poveikiui vertinti.

Or. en

Pagrindimas

Ne visada naudinga maisto produktus, atitinkančius bendrąsias geriausios patirties gaires, 
žymėti identifikatoriumi. Pavyzdžiui, kaip tai bus taikoma maisto produktui, kuris atitinka 5 iš 
20 gairių rekomendacijų? Tai turėtų būti atspindėta šiame straipsnyje.

Pakeitimas 639
John Bowis

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

5. Valstybės narės teikia Komisijai 
išsamius duomenis apie nacionalines 
sistemas ir šiame straipsnyje nurodytas 
geriausios praktikos rekomendacijas.
Komisija sudaro sąlygas visuomenei 
susipažinti su šiais išsamiais duomenimis, 
visų pirma specialiajame tinklalapyje.

Or. en

Pakeitimas 640
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
44 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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 

5. Valstybės narės teikia Komisijai 
išsamius duomenis apie 1 dalyje nurodytas 
nacionalines sistemas, kaip, pvz., kriterijus 
ir mokslinius tyrimus, kuriais jos paremta,
įskaitant pagal tą nacionalinę sistemą 
ženklintų maisto produktų identifikatorių.
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išsamiais duomenimis, visų pirma 
specialiajame tinklalapyje.

Komisija sudaro sąlygas visuomenei 
susipažinti su šiais išsamiais duomenimis, 
visų pirma specialiajame tinklalapyje.

Or. en

Pagrindimas

Ši nuostata yra esminė siekiant užtikrinti su nacionalinėmis sistemomis susijusį skaidrumą.

Pakeitimas 641
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Pasiūlymas dėl reglamento
51 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

51a straipsnis
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 pakeitimai
Reglamento (EB) Nr. 104/2000 4 
straipsnis papildomas tokia pastraipa: 
d) ar žuvys iš išteklių, kuriems taikomas 
ES priimtas išteklių atkūrimo planas.

Or. en

Pagrindimas

Daugelis vartotojų, priimdami sprendimą pirkti, yra ypač suinteresuoti žinoti, ar atitinkamos 
rūšies žuvų ištekliams gresia pavojus. Todėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl 
bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo straipsnis dėl vartotojų 
informavimo turėtų būti pakeistas, kad vartotojai galėtų pagrįstai apsispręsti.

Pakeitimas 642
Péter Olajos

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

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

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

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

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

Iki šio reglamento taikymo pradžios į 
rinką pateikti šio reglamento 
neatitinkantys maisto produktai gali būti 
parduodami, kol baigsis jų atsargos.
17 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 15 metams nuo 
įsigaliojimo].

Or. en

Pagrindimas

Pereinamasis laikotarpis: suderinimas su 3 straipsnio 3 dalimi. Siekiant apimti ilgą gaminių 
gyvavimo ciklą.

15 metų laikotarpis: stiklo butelių su nenusitrinančia žyma, skirtų pakartotiniam 
naudojimui, gyvavimo ciklas ilgas. Juos galima iš naujo pripildyti 30–40 kartų, 
atsižvelgiant į gamybos technologijas.

Pakeitimas 643
Magor Imre Csibi

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos 
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oficialiajame leidinyje. oficialiajame leidinyje.
14 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo].

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

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

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

Iki šio reglamento taikymo pradžios į 
rinką pateikti šio reglamento 
neatitinkantys maisto produktai gali būti 
parduodami, kol baigsis jų atsargos.
17 straipsnio 1 dalis taikoma nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 15 metams nuo 
įsigaliojimo].

Or. en

Pakeitimas 644
Dagmar Roth-Behrendt

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

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

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 3 metams nuo 
įsigaliojimo], išskyrus maisto produktus, 
kuriuos ženklina maisto verslo operatoriai, 
kurių įmonėse įsigaliojimo dieną dirba 

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

mažiau nei 50 darbuotojų ir kurių metinė 
apyvarta ir (arba) metinis balansas neviršija 
2 mln. EUR; šie operatoriai taiko minėtus 
straipsnius nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 5 metams nuo įsigaliojimo].

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

Or. de

Pagrindimas

Mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir jų darbuotojams taikoma speciali nuostata, kad ji būtų 
veiksminga, turi būti išsamesnė. Turi būti galimybė ir toliau pardavinėti maisto produktus, 
kurie buvo pateikti į prekybą prieš reglamento įsigaliojimą, kol jie pasibaigs.

Pakeitimas 645
Richard Seeber

Pasiūlymas dėl reglamento
53 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

29–34 straipsniai taikomi nuo [pirmoji 
mėnesio diena, praėjus 5 metams nuo 
įsigaliojimo].
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Maisto produktai, kurie buvo paženklinti 
iki įsigaliojimo, gali būti apyvartoje, kol 
baigsis jų atsargos.
Reikalavimai pagal 17 straipsnio 1 dalį 
taikomi nuo [pirmoji mėnesio diena, 
praėjus 15 metams nuo įsigaliojimo].

Or. de

Pagrindimas

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

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

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