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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Šiuo metu, kai nutukimas tampa didele Europos žemyno problema ir tebėra nerimaujama 
dėl kai kurių produktų kokybės, itin svarbu, kad vartotojai galėtų gauti visą informaciją, 
kuri būtina jų sveikatai apsaugoti. Komisijos pasiūlymas galėtų būti naudingas šiam tikslui 
pasiekti.

Šis pasiūlymas išdėstytas atsižvelgiant į du pagrindinius aspektus: bendruosius maisto 
produktų ženklinimo reikalavimus ir maistingumo ženklinimą.

1. Bendrasis maisto produktų ženklinimas

Pagrindinis Komisijos siūlomo dokumento aspektas – įvairių specialiųjų teisės aktų 
sujungimas į vieną bendro pobūdžio reglamentą. Išimtis numatyta tik alkoholiniams 
gėrimams dėl jų ypatybių. Nors ši laikina išimtis pagrįsta, vis dėlto derėtų Komisijos  
pasiūlytą laikotarpį, per kurį turi būti pateikta alkoholinių gėrimų ženklinimo ataskaita, 
sumažinti nuo penkerių iki dvejų metų, be to, siekiant nuoseklumo, šią išimtį taip pat taikyti 
sidrui.

Derėtu nurodyti, kad vienas iš teigiamų pasiūlymo aspektų – į taikymo sritį įtraukti 
nefasuoti produktai, kuriems nuo šiol bus taikomi kai kurie reikalavimai, ypač susiję su 
informacija apie alergenus. 

Taip pat aiškiai apibrėžtos įvairių tiekimo iki galutinio vartotojo grandinės dalių pareigos 
ir atsakomybė, nors šioje srityje pageidautina arba net būtina pakeisti pusiausvyrą tarp 
tiekėjų ir prekybininkų.

Be to, būtina nustatyti griežtesnes produktų kilmės valstybės nurodymo taisykles tam, 
kad vis labiau nerimaujantys vartotojai būtų informuoti apie tai, iš kur kilo arba buvo įsigyti 
produktai.  

Tačiau, siekiant išvengti per didelio informacijos kiekio, kai produktai gaminami iš kelių 
sudedamųjų dalių iš skirtingų valstybių, turi būti privaloma nurodyti tik išskirtinių ir esminių 
pagaminto produkto sudedamųjų dalių kilmės valstybę.  

Siekdama informacijos aiškumo ir atsižvelgdama į ribotą verslo nustatytų savanoriškų gairių 
sėkmę, Komisija nustatė mažiausią 3 mm šriftą, kuriuo turi būti spausdinama privalomoji 
informacija. Šis šriftas atrodo per didelis, jį naudojant gali būti skatinamas pakuočių dydžio 
augimas, kuris žalingas ES politikoje numatytiems aplinkos apsaugos prioritetams.   Atrodo, 
kad labiau tiktų sistema, kuri mažesnėms kaip 50 cm² dydžio pakuotėms būtų proporcinga 
dydžiui.

Galų gale, atrodo nepriimtina, kad esminiai elementai, pvz., privalomoji informacija, gali 
būti keičiami paprasčiausiai taikant komitologijos procedūrą.

2. Maistingumo ženklinimas
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Vadovaujantis 2007 m. gegužės mėn. baltosios knygos, kuri buvo skirta sveikatos 
problemoms, susijusioms su mityba, išvadomis, Komisija mano, kad vartotojui turėtų būti 
prieinama aiški, nuosekli ir pastebima informacija. Todėl ji siūlo pagrindinę maistingumo 
informaciją pateikti pakuočių priekinėje dalyje ir visą papildomą informaciją lentelėje 
pakuotės užpakalinėje dalyje. Principas geras, bet vis dėlto derėtų paaiškinti kelis aspektus:

– siekiant, kad būtų išvengta prekybos kliūčių ir kad vartotojams pateikiama informacija būtų 
išskaitoma ir aiški visose ES valstybėse, Komisija turėtų kuo anksčiau pasiūlyti ataskaitą dėl 
maistingumo informacijos suderinto pateikimo nustatymo tvarkos;

– ši pagrindinė informacija turėtų būti pateikta grafine forma priekinėje pakuotės 
dalyje, nurodant kiekvienos maistinės medžiagos paros normą procentais;

– priekinėje dalyje taip pat turi būti nurodytas trans-riebalų (hidrintų riebalų) kiekis, kuris 
turi būti specialiai nurodytas sudedamųjų dalių sąraše;  

– iki pereinamojo laikotarpio pabaigos taikant komitologijos procedūrą turi būti nustatytos 
apibrėžtys, kad būtų galima pateikti maistingumo informaciją kiekvieno produkto, kuriam 
nenustatyta išraiška šimtui gramų, porcijai.

Reikia siekti geresnio vartotojų išsilavinimo teikiant išsamią, išskaitomą ir Bendrijos 
lygmeniu suderintą informaciją. 

Gerai informuotas ir labiau išsilavinęs vartotojas tampa už savo sveikatą atsakingu 
piliečiu.

PAKEITIMAI

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

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento
15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Į šio reglamento 
taikymo sritį neįtraukiami veiksmai, kaip 

(15) Bendrijos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik įmonėms, kurių veiklos 
principai tam tikru mastu yra tęstiniai ir 
pagrįsti tam tikru modeliu. Išskyrus su 
alergenais susijusią informaciją, viešojo 
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antai atsitiktinis privačių asmenų 
atliekamas maisto tvarkymas, tiekimas ir 
pardavimas per renginius, pvz., labdaros 
vakarus ar vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.

maitinimo paslaugoms, kurias vykdo 
transporto įmonės, šios reglamento 
nuostatos neturėtų būti taikomos, išskyrus 
tuos atvejus, kai susisiekimas vykdomas 
tarp dviejų Bendrijos teritorijoje esančių 
punktų. Į šio reglamento taikymo sritį
neturėtų būti įtraukti veiksmai, kaip antai 
atsitiktinis privačių asmenų atliekamas 
maisto tvarkymas, tiekimas ir pardavimas 
per renginius, pvz., labdaros vakarus ar 
vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.

Or. fr

Pagrindimas

Susisiekimui iš valstybių arba į valstybes, kurios nėra ES narės, transporto įmonės gali 
nerasti informacijos reikalavimus tenkinančių tiekėjų. Jei šiam susisiekimui vežėjai privalės 
taikyti reglamentą, tai gali sukurti nepalankias konkurencijos sąlygas ES vežėjams, kurie 
vieninteliai privalės laikytis šio reglamento.  Visi vežėjai, nepaisant jų kilmės valstybės, 
privalo laikytis šios reglamento nuostatų vykdydami susisiekimą Bendrijos viduje.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Ši atsakomybė neturėtų apsiriboti tik sveikatos apsaugos klausimais.
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Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento
8 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais, nustatytais 
Komisijos priimtose įgyvendinimo 
priemonėse. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais, išskyrus tuos atvejus, 
kai vartotojams ši informacija teikiama 
kitais išraiškos būdais.

Or. fr

Pagrindimas

Kadangi nuostatos dėl privalomų duomenų sąrašo yra viena iš esminių šio reglamento dalių, 
būtų nelogiška, jei jas būtų galima keisti taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. fr
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Pagrindimas

Kadangi nuostatos dėl privalomų duomenų sąrašo yra viena iš esminių šio reglamento dalių, 
būtų nelogiška, jei jas būtų galima keisti taikant reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų konkrečių Bendrijos 
teisės aktų nuostatų, susijusių su 9 
straipsnio 1 dalies a–k punktuose 
nustatytais reikalavimais, jei 9 straipsnio 1 
dalyje minėti privalomi duomenys 
nurodomi ant pakuotės ar prie jos 
pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami ne 
mažesniu kaip 2,5 mm šrifto dydžio 
rašmenimis, naudojant išskaitomą šriftą,
ir pateikiami taip, kad tarp spausdinto 
teksto ir fono būtų didelis kontrastas.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento
14 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. 1 dalyje minėtas mažiausias šrifto dydis 
netaikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei
25 cm2. Mažiausias 1,5 mm šrifto dydis 
taikomas pakuotėms ar tarai, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei 
50 cm2. Jei valstybėje narėje yra kelios 
oficialios kalbos, šių kategorijų 
pakuotėms ir tarai gali būti numatytos 
specialios nacionalinės nuostatos.

Or. fr

Pagrindimas

Būtinos nuostatos dėl mažų pakuočių, kurios mažesnės negu 50 cm2.  Be to, šių kategorijų 
pakuočių atveju būtina atsižvelgti į privalomą keleto kalbų naudojimą kai kuriose 
nacionalinėse rinkose.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento
17 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Nepažeidžiant 14 straipsnio 4 dalies 
nuostatų, ant pakuočių ar taros, kurių 
didžiausias paviršiaus plotas mažesnis nei
25 cm2, įpakavimo ar etiketėse privaloma 
nurodyti tik 9 straipsnio 1 dalies a, b, c, e ir 
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punkte nurodyti duomenys teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

f punktuose nurodytus duomenis. Tam, 
kad išspręsti galimas išskaitomumo 
problemas, 9 straipsnio 1 dalies b punkte 
nurodyti duomenys taip pat teikiami kitais 
būdais arba vartotojui pareikalavus.

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento
20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

e) vyno, kaip apibrėžta Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1493/1999, alaus, obuolių ir
kriaušių sidro bei spiritinių gėrimų, 
apibrėžtų  2008 m. sausio 15 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 
Nr. 110/2008 dėl spiritinių gėrimų 
apibrėžimo, apibūdinimo, pateikimo, 
ženklinimo ir geografinių nuorodų 
apsaugos bei panaikinančio Tarybos
reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 straipsnio 
1 dalyje. [Praėjus dvejiems metams po šio 
reglamento įsigaliojimo] Komisija parengia 
19 straipsnio taikymo šiems produktams 
ataskaitą ir kartu gali nustatyti konkrečias 
teisines priemones, pagal kurias būtų 
nustatytos sudedamųjų dalių ženklinimo 
taisyklės. Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fr
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Pagrindimas

Jei ir pagrįsta nustatyti laikiną išimtį, siekiant atsižvelgti į alkoholinių gėrimų ypatybes, 
penkerių metų laikotarpis atrodo per ilgas ir Komisija turėtų pateikti ataskaitą praėjus 
dvejiems metams. Siekiant nuoseklumo, obuolių ir kriaušių sidrui taip pat turėtų būti taikoma 
išimtis.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, trans-
riebalų, angliavandenių (cukrų) ir druskos 
kiekiai;

Or. fr

Pagrindimas

Trans-riebalai turi būti nurodyti privalomajame mitybiniame teiginyje. Vartotojui gali būti 
naudinga, jei cholesterolis bus nurodomas atskirai nuo riebalų, kurių sudėtyje jis yra.  

Pakeitimas 13

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) skaidulinių medžiagų ir baltymų 
kiekiai.

Or. fr

Pagrindimas
Rūgštys, skaidulinės medžiagos ir baltymai turi būti nurodyti privalomajame mitybiniame 
teiginyje. 
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Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Ši dalis netaikoma vynui, kaip apibrėžta 
Tarybos reglamente (EB) Nr. 1493/1999; 
alui, obuolių ir kriaušių sidrui bei
spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta 2008 
m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 110/2008 dėl 
spiritinių gėrimų apibrėžimo, apibūdinimo, 
pateikimo, ženklinimo ir geografinių 
nuorodų apsaugos bei panaikinančio 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 1576/89 2 
straipsnio 1 dalyje. [Praėjus dvejiems
metams po šio reglamento įsigaliojimo] 
Komisija parengia šios dalies taikymo 
šiems produktams ataskaitą ir kartu gali 
nustatyti konkrečias teisines priemones, 
pagal kurias būtų nustatytas šių produktų 
privalomojo maistingumo ženklinimo 
taisyklės Tokios priemonės, skirtos šio 
reglamento neesminėms nuostatoms iš 
dalies keisti jį papildant, priimamos 
laikantis 49 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) trans-riebalų; Išbraukta.

Or. fr
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio 2 dalies f ir g punktai

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) skaidulinių medžiagų; Išbraukta.
g) baltymų;

Or. fr

Pakeitimas 17

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ga) cholesterolio;

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento
29 straipsnio ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) kitų medžiagos, nurodytų XIII priedo 
A dalyje.
Į šį teiginį taip pat gali būti įtrauktos 
minėtų kategorijų sudedamosios dalys, jei 
taip pat nurodoma sudėtinė maistinė 
medžiaga.

Or. fr
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Pagrindimas

Sąvoka „kitos medžiagos“ pridėta siekiant suderinamumo su XIII priedu. Galimybė nurodyti 
pagrindinių kategorijų sudedamąsias dalis taip pat gali būti naudinga (pvz., Omega 3 yra 
polinesočiųjų riebalų rūgščių sudedamoji dalis).

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Privalomas mitybinis teiginys 
nurodomas XI priedo B dalyje nurodytų 
orientacinių suvartojamų kiekių procentais 
– 100 g, 100 ml arba 1 porcijai. Kartu su 
šiuo teiginiu turi būti pateiktas teiginys 
„rekomenduojama maksimali paros 
norma“. Kai būtina, vitaminai ir 
mineralinės medžiagos nurodomos XI 
priedo A dalyje nurodytų orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti privaloma nurodyti orientacinių suvartojamų kiekių procentus.  Tačiau būtina 
aiškiai nurodyti, kad rekomenduojami suvartojami kiekiai yra ne siektinas tikslas, o tipiškam 
asmeniui nustatytas maksimumas.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Ši dalis suderinama su pakeistu 29 straipsniu.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento
32 straipsnio 2 ir 3 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

3. Komisija nustato, kaip pagrindiniame 
regėjimo lauke nurodoma  informacija, 
susijusi su 29 straipsnio 1 dalies a ir b 
punktuose išvardytomis medžiagomis, tik 
porcijai apie maisto produktus,
nenurodytus 2 dalyje.  Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, nuo 
dabar iki pereinamojo laikotarpio 
pabaigos priimamos laikantis 49 straipsnio 
3 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros 
su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Vartotojui bus daugiau naudingiau, jei ant daugelio produktų bus pateikiamas energijos 
kiekis vienoje porcijoje, o ne santykinai abstraktus kiekis, tenkantis 100 g. Tačiau 
orientacinių porcijų dydžio apibrėžtis turi būti suderinta tokiu būdu, kad būtų galima atlikti 
nesudėtingą palyginimą tarp skirtingų to paties produkto rūšių.
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Pakeitimas 22

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. Privalomasis mitybinis teiginys, 
išskyrus 29 straipsnio 1 dalies ba punkte 
nurodytas medžiagas, 31 straipsnio 2 ir 3 
dalyse numatyta išraiškos forma 
pateikiamas pagrindiniame regėjimo lauke.
. Jei medžiagos pateikiamos kartu, jos 
nurodomos aiškia forma ir šia tvarka:
energija, riebalai, sočiosios riebalų rūgštys,
trans-riebalai, angliavandeniai (cukrūs) ir 
druska.

Mitybinis teiginys, išreikštas orientacinių 
suvartojamų kiekių procentais, vaizdžiai 
pateikiamas iš karto ir aiškiai suprantama 
grafine forma, pvz., histogramose arba 
skritulinėse diagramose.  

Or. fr

Pagrindimas

Baltymai ir skaidulinės medžiagos turi būti nurodyti privalomajame mitybiniame teiginyje, 
tačiau ne pagrindiniame lauke. Be to, siekiant matomumo ir paprastesnio interpretavimo, 
privalomojo mitybinio teiginio orientacinių suvartojamų kiekių procentai turėtų būti pateikti 
grafine forma.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Išsamiame mitybiniame teiginyje ant pakuotės užpakalinės dalies turi būti vėl nurodytos visos 
maistinės medžiagos.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Labiau derėtų nurodyti visišką maistinės medžiagos nebuvimą, o ne įrašyti „nedidelis kiekis“.

Pakeitimas 25

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 

5. Nepažeidžiant 34 straipsnio 1 dalies 
nuostatų, pagal 44 straipsnyje nurodytą 
nacionalinę sistemą mitybiniam teiginiui 
teikti galima naudoti grafines formas arba 
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esminių reikalavimų: simbolius, su sąlyga, kad laikomasi šių 
esminių reikalavimų:

Or. fr

Pagrindimas

Galimos nacionalinės nuostatos neturėtų sukliudyti grafine forma pateikti orientacinių 
suvartojamų kiekių procentų.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Su mitybinio teiginio pateikimo 
aspektais susijusias taisykles nustato 
Komisija. Dėl 5 dalyje nurodytų aspektų 
Komisija vėliausiai pereinamojo 
laikotarpio pabaigoje pateikia ataskaitą 
dėl bendro pateikimo Bendrijos lygmeniu 
nustatymo tvarkos, ypač atžvelgiant į 1 
dalies nuostatas, susijusias su 31 
straipsnio 3 dalimi. Tokios priemonės, 
skirtos šio reglamento neesminėms 
nuostatoms iš dalies keisti jį papildant, 
priimamos laikantis 49 straipsnio 3 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Maistingumo informacijos pateikimo vidaus rinkoje suderinimas yra būtinas, tačiau turi būti 
vykdomas tik atlikus išsamų tyrimą, kurio metu būtų galima nustatyti visiems Europos 
vartotojams labiausiai tinkamą pateikimo būdą.
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Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
35 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. fr

Pagrindimas

Naudojant sąvoką „išskirtinė“, kaip nurodyta 2 straipsnio 2 dalyje, siekiama išvengti to, kad 
būtų nurodyta sudedamosios dalies, kurios kilmę vartotojui nėra būtina žinoti, kilmė, kuri 
būtų nereikalinga papildoma informacija.

Pakeitimas 28

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 pateikti kai kuriuos 1 dalyje 
nurodytus duomenis, išskyrus nurodytus 9 
straipsnio 1 dalies c punkte, jei galutiniam
vartotojui pareikalavus jam gali būti 
pateikta informacija, nurodyta 9 
straipsnio 1 dalies a, b ir f punktuose.

Or. fr

Pagrindimas

Jei prekybos vietose turi būti aiškiai nurodytas tik alergenų buvimas nefasuotuose 
produktuose, kita svarbi informacija, pvz., sudedamųjų dalių sąrašas arba kilmės valstybė, 
gali būti pateikiama vartotojui pareikalavus.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo 2.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

AIŠKINAMASIS TEIGINYS: „sudėtyje 
yra fenilalanino šaltinis“

AIŠKINAMASIS TEIGINYS: ,,sudėtyje 
yra aspartamo“

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo B dalies 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Ant visų maisto produktų, kuriuose 
yra trans-riebalų, turi būti šios nuorodos:

„yra trans-riebalų“ arba „yra hidrintų 
riebalų“ arba „yra iš dalies hidrintų 
riebalų“.
Ši nuoroda turi būti pateikta taip, kad 
aiškiai išsiskirtų iš kitų sudedamųjų dalių 
nuorodų pagrindiniame regėjimo lauke, ir 
turi būti aiškiai matoma.

Or. fr

Pagrindimas

Trans-riebalų žala sveikatai pripažinta, jie uždrausti keliose valstybėse.  Taigi turi būti 
privaloma itin aiškiai nurodyti, kad jų yra.
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Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo B dalies 1 ir 2 punktų skiltis „Pavadinimas“

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „Aliejus“ su: 1. „Aliejus“ su:

– atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

– atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

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

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

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

atitinkamu būdvardžiu „augaliniai“ arba 
„gyvūniniai“ arba

– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

– nuoroda į jų konkrečią augalinę ar 
gyvūninę kilmę

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

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

Or. fr

Pagrindimas

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

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl reglamento
IX priedo 1 dalies b punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prireikus po šios informacijos aprašomos 
laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis tada, 

Prireikus po šios informacijos aprašomos 
laikymo sąlygos, kurių būtina laikytis tada, 
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kai produktą reikia laikyti nustatytą laiką. kai produktą reikia laikyti nustatytą laiką.
Taip pat turi būti nurodyta laikymo 
trukmė po pakuotės atidarymo ir sąlygos, 
kurių būtina laikytis atidarius pakuotę.
Pastarasis reikalavimas netaikomas 
maisto produktams, kurių pakuotės 
atidarymas neturi poveikio laikymo 
trukmei.

Or. fr

Pagrindimas

Laikymo trukmė po pakuotės atidarymo nurodoma tik kai kuriems greitai gendantiems 
produktams. Ši nuostata turėtų būti taikoma visiems produktams, kurių pakuotės atidarymas 
keičia laikymo trukmę.
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