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PR_COD_2am

Procedūrų sutartiniai ženklai

* Konsultavimosi procedūra
*** Pritarimo procedūra

***I Įprasta teisėkūros procedūra (pirmasis svarstymas)
***II Įprasta teisėkūros procedūra (antrasis svarstymas)

***III Įprasta teisėkūros procedūra (trečiasis svarstymas)

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į teisės akto projekte pasiūlytą teisinį 
pagrindą.)

Teisės akto projekto pakeitimai

Parlamento padaryti teisės akto projekto pakeitimai žymimi pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas 
teisės akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą 
(pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pakeitimams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.

Su esamu teisės aktu, kurį siekiama pakeisti teisės akto projektu, susijusio 
pakeitimo antraštėje pridedamos trečia ir ketvirta eilutės, kuriose atitinkamai 
nurodomas esamas teisės aktas ir keičiama šio teisės akto dalis. Perimtos 
esamo teisės akto nuostatų, kurias Parlamentas nori iš dalies keisti, nors jos 
nepakeistos teisės akto projekte, dalys žymimos pusjuodžiu šriftu. 
Išbrauktos tokių nuostatų teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl per pirmąjį svarstymą priimtos Tarybos pozicijos, siekiant priimti Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl informacijos apie maistą teikimo vartotojams
(17602/1/2010 – C7-0000/2011 – 2008/0028(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: antrasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Tarybos poziciją, priimtą per pirmąjį svarstymą (17602/1/2010 –
C7-0000/2011),

– atsižvelgdamas į savo poziciją 1 dėl Komisijos pasiūlymo Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0040) per pirmąjį svarstymą, ,

– atsižvelgdamas į Komisijos įsipareigojimus, prisiimtus 2011 m. kovo .... d. Parlamento 
plenariniame posėdyje, atsižvelgti į Parlamento poziciją, priimtą per antrąjį svarstymą, 
taip pat atsižvelgdamas į Tarybos atstovo 2011 m. kovo ... d. laiške prisiimtus 
įsipareigojimus tą poziciją patvirtinti pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 
straipsnio 8 dalies a punktą,

– atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 7 dalį,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 66 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto antrajam 
svarstymui pateiktas rekomendacijas (A7-0000/2011),

1. priima per antrąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2. pritaria pareiškimui, pridėtam prie šios rezoliucijos;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams 
parlamentams.

Pakeitimas 1

Tarybos pozicija
2 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(2) Laisvas saugių ir sveikų maisto 
produktų judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 

(2) Laisvas saugių maisto produktų 
judėjimas – esminis vidaus rinkos 
elementas, svarbus gyventojų sveikatai bei 

                                               
1 OL .................................
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gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams.

gerovei ir jų socialiniams bei 
ekonominiams interesams. Šiuo 
reglamentu atsižvelgiama ir į vidaus 
rinkos interesus, nes jį taikant užtikrinami 
teisės supaprastinamas bei teisinis 
tikrumas ir sumažinama biurokratinė 
našta, ir į piliečių interesus, nes 
nustatomas reikalavimas aiškiai, 
suprantamai ir įskaitomai ženklinti maisto 
produktus.

Or. en

Pakeitimas 2

Tarybos pozicija
10 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(10) Visuomenę domina mitybos ir 
sveikatos ryšio bei individualius poreikius 
atitinkančių maisto produktų pasirinkimo 
klausimai. 2007 m. gegužės 30 d. 
Komisijos Baltojoje knygoje dėl Europos 
strategijos su mityba, antsvoriu ir nutukimu 
susijusioms sveikatos problemoms spręsti 
(Komisijos Baltoji knyga) pažymėta, kad 
ženklinimas nurodant maistinę vertę –
svarbi priemonė siekiant informuoti 
vartotojus apie maisto produktų sudėtį ir 
padėti jiems rinktis turint pakankamai 
informacijos. 2007 m. kovo 13 d. 
Komisijos komunikate „2007–2013 m. ES
vartotojų politikos strategija. Vartotojų 
teisių stiprinimas, gerovės didinimas ir 
veiksminga jų apsauga“ pabrėžiama, kad 
tiek veiksmingos konkurencijos, tiek 
vartotojų gerovės požiūriu labai svarbu, 
kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos 
rinktis turint pakankamai informacijos. 
Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir 
tinkama informacija apie maisto produktų 
maistingumą labai padėtų vartotojui rinktis 
maisto produktus turint pakankamai 
informacijos.

(10) Plačiąją visuomenę domina mitybos 
ir sveikatos ryšio bei individualius 
poreikius atitinkančių maisto produktų 
pasirinkimo klausimai. 2007 m. gegužės 30 
d. Komisijos Baltojoje knygoje dėl 
Europos strategijos su mityba, antsvoriu ir 
nutukimu susijusioms sveikatos 
problemoms spręsti (Komisijos Baltoji 
knyga) pažymėta, kad ženklinimas 
nurodant maistinę vertę – tai vienas iš 
būdų, kaip informuoti vartotojus apie 
maisto produktų sudėtį ir padėti jiems 
rinktis turint pakankamai informacijos.
Švietimo ir informavimo kampanijos –
svarbi priemonė siekiant pagerinti 
vartotojo supratimą informacijos apie 
maistą atžvilgiu. 2007–2013 m. Sąjungos
vartotojų politikos strategijoje pabrėžiama, 
kad tiek veiksmingos konkurencijos, tiek 
vartotojų gerovės požiūriu labai svarbu, 
kad vartotojams būtų sudarytos sąlygos 
rinktis turint pakankamai informacijos.
Pagrindinių mitybos principų žinojimas ir 
tinkama informacija apie maisto produktų 
maistingumą labai padėtų vartotojui rinktis 
maisto produktus turint pakankamai 
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informacijos. Be to, tikslinga ir teisinga 
užtikrinti, kad vartotojai, norėdami 
išsiaiškinti individualius mitybos 
klausimus, turėtų galimybę valstybėse 
narėse pasinaudoti nešališko informacijos 
tiekėjo paslaugomis. Todėl valstybės narės 
turėtų įrengti atitinkamas pagalbos 
telefonu linijas, prie kurių finansavimo 
galėtų prisidėti maisto pramonė.

Or. en

Pakeitimas 3

Tarybos pozicija
11 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(11) Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir 
užtikrinti, kad teisės aktai būtų vykdomi 
racionaliai bei nuosekliai, tikslinga 
panaikinti Direktyvas 90/496/EEB bei 
2000/13/EB ir pakeisti jas vienu 
reglamentu, kuris užtikrintų tikrumą tiek 
vartotojams, tiek pramonei, bei sumažintų 
administracinę naštą.

(11) Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir 
užtikrinti, kad teisės aktai būtų vykdomi 
racionaliai bei nuosekliai, tikslinga 
panaikinti Direktyvas 90/496/EEB bei 
2000/13/EB ir pakeisti jas vienu 
reglamentu, kuris užtikrintų tikrumą tiek 
vartotojams, tiek suinteresuotiesiems 
subjektams, bei sumažintų administracinę 
naštą.

Or. en

Pakeitimas 4

Tarybos pozicija
15 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15) Sąjungos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik toms įmonėms, kurių pobūdis 
yra toks, jog galima daryti prielaidą apie 
tam tikrą jų veiklos tęstinumą ir tam tikrą 
jų organizavimo lygį. Į šio reglamento 
taikymo sritį neturėtų patekti tokia veikla, 

(15) Sąjungos taisyklės turėtų būti 
taikomos tik toms įmonėms, kurių pobūdis 
yra toks, jog galima daryti prielaidą apie 
tam tikrą jų veiklos tęstinumą ir tam tikrą 
jų organizavimo lygį. Į šio reglamento 
taikymo sritį nepatenka tokia veikla, kaip 
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kaip antai atsitiktinėmis progomis privačių 
asmenų atliekamas maisto tvarkymas, 
tiekimas ir pardavimas per renginius, pvz., 
labdaros renginius ar vietos bendruomenės 
šventes ir susitikimus.

antai atsitiktinėmis progomis privačių 
asmenų atliekamas maisto pristatymas, 
patiekalų tiekimas ir pardavimas, pvz., per
labdaros renginius ar vietos bendruomenės 
šventes ir susitikimus, ir ūkininkų 
atliekamas maisto pardavimas įvairiais 
tiesioginės prekybos būdais.

Or. en

Pakeitimas 5

Tarybos pozicija
15 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(15a) Nenorint sukurti pernelyg didelės 
naštos, mažoms įmonėms, veikiančioms 
tradicinių maisto produktų gamybos 
sektoriuje ir mažmeninės prekybos maisto 
produktais srityje, įskaitant ir viešojo 
maitinimo paslaugų teikėjus, taip pat 
nefasuotiems produktams apskritai 
neturėtų būti taikomi ženklinimo 
reikalavimai.

Or. en

Pakeitimas 6

Tarybos pozicija
17 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(17) Reikalavimas teikti privalomą 
informaciją apie maistą turėtų būti 
nustatomas visų pirma tam, kad vartotojai 
galėtų atpažinti maisto produktus bei 
tinkamai juos vartoti ir rinktis jų 
individualius mitybos poreikius 
atitinkančius maisto produktus. Šiuo 
tikslu operatoriai turėtų sudaryti 

(17) Nustatant reikalavimą teikti 
privalomąją informaciją apie maistą 
siekiama sudaryti galimybę vartotojams
priimti sąmoningą, jų individualius 
mitybos pageidavimus ir poreikius 
atitinkantį sprendimą pirkti. Šiuo tikslu 
operatoriai turėtų sudaryti palankesnes 
sąlygas tam, kad regos sutrikimų turintys 
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palankesnes sąlygas tam, kad regos 
sutrikimų turintys asmenys galėtų 
susipažinti su jų teikiama informacija.

asmenys galėtų susipažinti su jų teikiama 
informacija.

Or. en

Pakeitimas 7

Tarybos pozicija
18 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(18) Kad informaciją apie maistą 
reglamentuojantys teisės aktai atitiktų 
kintančius vartotojų informacijos poreikius 
ir kad būtų išvengta papildomų pakuočių 
atliekų, reikalavimas pateikti privalomąją 
informaciją apie maistą turėtų apsiriboti 
pagrindinės informacijos, kuri 
akivaizdžiai aktuali daugeliui vartotojų, 
nurodymu.

Or. en

Pakeitimas 8

Tarybos pozicija
23 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(23) Siekiant atsižvelgti į informacijos 
apie maistą srities pokyčius ir raidą, 
turėtų būti numatyta įgalioti Komisiją 
sudaryti galimybę pateikti tam tikrus 
duomenis kitais būdais. Konsultacijos su 
suinteresuotaisiais subjektais turėtų 
sudaryti palankesnes sąlygas laiku ir 
tikslingai keisti informacijos apie maistą 
teikimo reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 9

Tarybos pozicija
25 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori rinktis maisto 
produktus ir mitybą, turėdami daugiau 
informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, 
kad įskaitomumas turi didelę reikšmę 
siekiant padidinti galimybę, kad 
ženklinimo informacija darytų poveikį ją 
skaitantiems asmenims, ir kad mažas 
šriftas yra viena iš pagrindinių vartotojų 
nepasitenkinimo maisto produktų 
etiketėmis priežasčių. Vis dėlto turėtų būti 
nustatytas visapusiškas požiūris siekiant 
atsižvelgti į visus su įskaitomumu 
susijusius aspektus.

(25) Maisto produkto etiketės turėtų būti 
aiškios ir suprantamos, kad padėtų 
vartotojams, kurie nori rinktis maisto 
produktus ir mitybą, turėdami daugiau 
informacijos. Atlikus tyrimus nustatyta, 
kad geras įskaitomumas turi didelę reikšmę 
siekiant padidinti galimybę, kad 
ženklinimo informacija darytų poveikį ją 
skaitantiems asmenims ir kad neįskaitoma 
informacija apie produktą – viena 
pagrindinių vartotojų nepasitenkinimo 
maisto produktų etiketėmis priežasčių. 
Taigi turėtų būti nustatytas visapusiškas 
požiūris siekiant atsižvelgti į visus su 
įskaitomumu susijusius aspektus, įskaitant
šriftą, spalvą ir kontrastą. 

Or. en

Pakeitimas 10

Tarybos pozicija
29 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(29) Tas pačias sąlygas reikia taikyti 
gėrimams, prilyginamiems vynui, 
aromatintiems vynams, aromatintiems 
vyno gėrimams, aromatintiems vyno 
kokteiliams ir spiritiniams gėrimams, ir 
užtikrinti, kad tiems gėrimams būtų 
taikomi tokie patys informaciją apie 
maistą reglamentuojantys teisės aktai. 
Todėl reikalavimas nurodyti 
sudedamąsias dalis ir pateikti 
maistingumo deklaraciją taip pat neturėtų 
būti taikomas gėrimams, kurių alkoholio 
koncentracija pagal tūrį didesnė nei 1,2 % 
ir kurie gauti fermentuojant vaisius ar 
daržoves, midui ir visų rūšių alui.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 11

Tarybos pozicija
30 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(30) Vis dėlto per penkerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų 
parengti ataskaitą, nurodydama, ar tam 
tikrų kategorijų gėrimams neturėtų būti 
taikomas reikalavimas, visų pirma 
reikalavimas pateikti informaciją apie 
energinę vertę, ir galimą reikalavimo 
netaikymą pagrindžiančias priežastis, 
atsižvelgiant į tai, kad reikia užtikrinti 
darną su kitų susijusių sričių Europos 
Sąjungos politika. Komisija prireikus gali 
siūlyti specialius reikalavimus pagal šį 
reglamentą.

(30) Per penkerius metus po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija turėtų 
parengti ataskaitą, nurodydama, ar 
alkoholiniai gėrimai turėtų būti įtraukti į 
šio reglamento taikymo sritį, visų pirma 
atsižvelgiant į reikalavimą pateikti 
informaciją apie energinę vertę. 

Or. en

Pakeitimas 12

Tarybos pozicija
33 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Europos Sąjungoje kilmės nuorodą 
privaloma pateikti jautienai bei jos 
produktams, ir dėl to atsirado vartotojų 
lūkesčiai. Komisijos poveikio įvertinime 
patvirtinta, kad mėsos kilmė yra vienas 
labiausiai vartotojams rūpimų klausimų.
Europos Sąjungoje plačiai vartojama ir kita 
mėsa, pavyzdžiui, kiauliena, aviena, 
ožkiena ir paukštiena. Todėl tikslinga 
nustatyti, kad būtų privaloma nurodyti tų 
produktų kilmę. Galėtų būti nustatyti 
skirtingi specialūs kilmės reikalavimai 
pagal mėsos rūšį atsižvelgiant į gyvūnų 

(33) Po galvijų spongiforminės 
encefalopatijos protrūkio šiuo metu 
Europos Sąjungoje kilmės nuorodą 
privaloma pateikti jautienai bei jos 
produktams. Europos Sąjungoje plačiai 
vartojama ir kita mėsa, pavyzdžiui, 
kiauliena, aviena, ožkiena ir paukštiena. 
Todėl tikslinga išnagrinėti, ar turi būti
privaloma nurodyti tų produktų kilmę. 
Galėtų būti nustatyti skirtingi specialūs 
kilmės reikalavimai pagal mėsos rūšį 
atsižvelgiant į gyvūnų rūšies ypatybes. 
Kilmės nurodymo atveju tikslinga 
įgyvendinimo taisyklėse nustatyti 
skirtingus privalomus reikalavimus pagal 
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rūšies ypatybes. Tikslinga įgyvendinimo 
taisyklėse nustatyti skirtingus privalomus 
reikalavimus pagal mėsos rūšį, 
atsižvelgiant į proporcingumo principą ir 
maisto verslo operatoriams bei vykdymą 
užtikrinančioms institucijoms tenkančią 
naštą. 

mėsos rūšį, atsižvelgiant į proporcingumo 
principą ir maisto verslo operatoriams bei 
vykdymą užtikrinančioms institucijoms 
tenkančią naštą. 

Or. en

Pakeitimas 13

Tarybos pozicija
34 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus, vaisių ir daržovių, 
žuvies, jautienos bei jos produktų ir 
alyvuogių aliejaus. Reikia išnagrinėti 
galimybę privalomą kilmės ženklinimą 
taikyti ir kitiems maisto produktams. Todėl 
tikslinga prašyti Komisijos parengti 
ataskaitas dėl šių maisto produktų: kitų nei 
jautienos, kiaulienos, avienos, ožkienos ir 
paukštienos mėsos rūšių ; pieno; pieno, 
kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno 
gaminių dalis; mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis; neperdirbtų maisto 
produktų; produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies; ir sudedamųjų dalių, 
sudarančių daugiau nei 50 % maisto 
produkto. Kadangi pienas yra vienas iš 
produktų, kurių kilmės nuoroda yra ypač 
svarbi, Komisija turėtų kuo greičiau 
pateikti ataskaitą dėl šio produkto. 
Remdamasi tokių ataskaitų išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, skirtų 
tam tikriems sektoriams.

(34) Privalomos kilmės nuostatos buvo 
parengtos remiantis vertikaliuoju požiūriu, 
pavyzdžiui, dėl medaus, vaisių ir daržovių, 
žuvies, jautienos bei jos produktų ir 
alyvuogių aliejaus. Turėtų būti išnagrinėta 
galimybė privalomą kilmės ženklinimą 
taikyti ir kitiems maisto produktams. Todėl 
tikslinga prašyti Komisijos parengti 
ataskaitas dėl šių maisto produktų: kitų nei 
jautienos, kiaulienos, avienos, ožkienos ir 
paukštienos mėsos rūšių ; pieno; pieno, 
kuris naudojamas kaip sudedamoji pieno 
gaminių dalis; mėsos, kuri naudojama kaip 
sudedamoji dalis; neperdirbtų maisto 
produktų; produktų, sudarytų iš vienos 
sudedamosios dalies; ir sudedamųjų dalių, 
sudarančių daugiau nei 50 % maisto 
produkto. Kadangi pienas yra vienas iš 
produktų, kurių kilmės nuoroda yra ypač 
svarbi, Komisija turėtų kuo greičiau 
pateikti ataskaitą dėl šio produkto. 
Remdamasi tokių ataskaitų išvadomis, 
Komisija gali pateikti pasiūlymų iš dalies 
keisti atitinkamas Sąjungos nuostatas ar 
gali imtis naujų iniciatyvų, prireikus, skirtų 
tam tikriems sektoriams.

Or. en
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Pakeitimas 14

Tarybos pozicija
36 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(36) Maisto produkto maistingumo 
deklaracija yra susijusi su informacija apie 
maisto produktų energinę vertę ir tam 
tikras jų sudėtyje esančias maistines 
medžiagas. Privalomai teikiant 
informaciją apie maistingumą turėtų būti 
sudarytos palankesnės sąlygos veiklai, 
vykdomai visuomenės švietimo mitybos 
klausimais srityje, ir padedama rinktis 
maisto produktus turint pakankamai 
informacijos.

(36) Maisto produkto maistingumo 
deklaracija yra susijusi su informacija apie 
maisto produktų energinę vertę ir tam 
tikras jų sudėtyje esančias maistines 
medžiagas bei sudedamąsias dalis. 
Valstybės narės savo veiksmais, pvz., 
vykdydamos mitybos veiksmų planą 
visuomenės sveikatos politikos pagrindu,
turėtų remti informacijos apie 
maistingumą teikimą ant pakuotės 
privaloma tvarka, nes taip būtų teikiamos 
specialios rekomendacijos, susijusios su
visuomenės švietimu mitybos klausimais, 
ir padedama rinktis maisto produktus turint 
pakankamai informacijos.

Or. en

Pakeitimas 15

Tarybos pozicija
36 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(36a) Siekiant užtikrinti galimybę 
palyginti produktus, esančius skirtingo 
dydžio pakuotėse, tikslinga ir toliau 
privalomai nurodyti 100 g ir 100 ml 
produkto maistinę vertę ir prireikus leisti 
teikti informaciją apie papildomą maistinę 
porcijos vertę. Jei maisto produktas yra 
sufasuotas kaip atskira porcija, turėtų 
būti taip pat privaloma pateikti porcijos 
maistinės vertės nuorodą. Siekdama 
išvengti klaidinančios informacijos apie 
porcijos dydį, Komisija konsultuodamasi 
turėtų parengti standartinių porcijų 
dydžių nustatymo Sąjungos lygmeniu 
taisykles.
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Or. en

Pakeitimas 16

Tarybos pozicija
41 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(41) Kad būtų išvengta nereikalingos 
naštos pramonei, tam tikrų kategorijų 
maisto produktams, kurie yra neperdirbti 
arba kurių atveju informacija apie 
maistingumą nėra vartotojų pasirinkimą
lemiantis veiksnys, nereikėtų taikyti 
reikalavimo pateikti privalomą 
maistingumo deklaraciją, jeigu pareiga 
teikti tokią informaciją nėra numatyta 
kitose Sąjungos taisyklėse.

(41) Kad būtų išvengta nereikalingos 
naštos maisto produktų gamintojams ir 
prekybininkams, tam tikrų kategorijų 
maisto produktams, kurie yra neperdirbti 
arba kurių informacija apie maistingumą 
nėra vartotojų sprendimą pirkti lemiantis 
veiksnys arba kurių išorinė pakuotė ar 
etiketė yra per maža, kad joje būtų galima 
nurodyti privalomąją ženklinimo
informaciją, nereikėtų taikyti reikalavimo 
pateikti privalomą maistingumo 
deklaraciją, jeigu pareiga teikti tokią 
informaciją nėra numatyta kituose 
Sąjungos teisės aktuose.

Or. en

Pakeitimas 17

Tarybos pozicija
49 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

(49) Iš anksto nesufasuotų maisto 
produktų atveju bei viešojo maitinimo 
įstaigose informacija apie galimus 
alergenus ypač svarbi alergiškiems 
žmonėms. Todėl informacija apie galimus 
alergenus vartotojams turėtų būti 
pasiekiama visada.
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Or. en

Pakeitimas 18

Tarybos pozicija
50 konstatuojamoji dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

(50) Šiuo reglamentu konkrečiai suderintų 
klausimų srityje valstybės narės neturėtų 
galėti priimti nacionalinių nuostatų, nebent 
tai būtų leidžiama pagal Sąjungos teisę. Šis 
reglamentas neturėtų drausti valstybėms 
narėms priimti nacionalinių nuostatų, 
reglamentuojančių klausimus, kurie jame 
nėra konkrečiai suderinti.

(50) Šiuo reglamentu konkrečiai suderintų 
klausimų srityje valstybės narės neturėtų 
galėti priimti nacionalinių nuostatų, nebent 
tai būtų leidžiama pagal Sąjungos teisę. Be 
to, kadangi dėl nacionalinių ženklinimo 
reikalavimų gali kilti kliūčių laisvam 
judėjimui vidaus rinkoje, valstybės narės 
turėtų įrodyti, kad šios priemonės būtinos, 
ir nurodyti, kaip jos užtikrins, kad šios 
priemonės būtų taikomos kuo mažiau 
ribojant prekybą.

Or. en

Pakeitimas 19

Tarybos pozicija
55 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

(55a) Rankų darbo maisto gamybos 
sektoriaus produktų ir mažmeninės 
maisto produktų prekybos sektoriaus 
šviežių gaminių, gaminamų tiesiogiai 
pardavimo vietose, sudėtyje gali būti 
medžiagų, kurios jautriems asmenims 
sukelia alergines arba netoleravimo 
reakcijas. Tačiau, kadangi asmeniškai 
pirkėjui parduodami būtent nefasuoti 
produktai, atitinkamą informaciją reikėtų 
perduoti, pvz., vykdant pokalbį pardavimo 
metu arba pardavimo vietose pateikiant 
aiškiai matomą informacinį ženklą ar 
demonstruojant informacinę medžiagą.

Or. en
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Pakeitimas 20

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Šis reglamentas taikomas maisto verslo 
operatoriams visais maisto tiekimo 
grandinės etapais, kai jų veikla susijusi su 
informacijos apie maistą teikimu 
vartotojams. Jis taikomas visiems 
galutiniam vartotojui skirtiems maisto 
produktams, įskaitant viešojo maitinimo 
įstaigų tiekiamus maisto produktus ir 
viešojo maitinimo įstaigoms tiekti skirtus
maisto produktus.

3. Šis reglamentas taikomas visais maisto 
tiekimo grandinės etapais, kai tai susiję su 
informacijos apie maistą teikimu 
galutiniam vartotojui. Reglamentas
taikomas visiems galutiniam vartotojui 
tiekti skirtiems fasuotiems maisto 
produktams ir viešojo maitinimo įstaigoms
tiekti skirtiems maisto produktams.

Nepažeidžiant 42 straipsnio, šis 
reglamentas nėra taikomas produktams, 
kurie yra fasuojami pardavimo vietoje 
prieš pateikiant juos galutiniam vartotojui 
vartoti nedelsiant.

Or. en

Pakeitimas 21

Tarybos pozicija
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. Šis reglamentas taikomas tik vykdant 
įmonės verslą pagamintiems maisto 
produktams; šiose įmonėse pagal jų 
pobūdį veikla yra tęstinė ir pagrįsta tam 
tikra organizacine struktūra. Į šio 
reglamento taikymo sritį nepatenka tokia 
veikla, kaip antai atsitiktinėmis progomis 
privačių asmenų atliekamas maisto 
tvarkymas, tiekimas ir pardavimas per 
renginius, pvz., labdaros renginius ar 
vietos bendruomenės šventes ir 
susitikimus.
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Pakeitimas 22

Tarybos pozicija
2 straipsnio 2 dalies d punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

d) viešojo maitinimo įstaiga – įstaiga 
(įskaitant transporto priemones ar 
stacionariai įrengtus arba kilnojamus 
prekystalius), pavyzdžiui, restoranai, 
valgyklos, mokyklos ir ligoninės, kuriose 
vykdant veiklą maistas ruošiamas 
galutiniam vartotojui pristatyti ir vartoti be 
tolesnio ruošimo;

d) viešojo maitinimo įstaiga – įstaiga 
(įskaitant transporto priemones ar 
stacionariai įrengtus arba kilnojamus 
prekystalius), pavyzdžiui, restoranai, 
valgyklos, mokyklos, ligoninės ir 
maitinimo paslaugas teikiančios 
bendrovės, kuriose vykdant veiklą maistas 
ruošiamas galutiniam vartotojui nedelsiant 
vartoti;

Or. en

Pakeitimas 23

Tarybos pozicija
2 straipsnio 2 dalies e punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

e) fasuotas maisto produktas – kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro maisto produktas ir 
pakuotė, į kurią jis įdėtas prieš pateikiant 
parduoti ir kuri dengia produktą visiškai 
arba tik iš dalies, bet visada taip, kad 
pakuotės turinio nebūtų galima pakeisti jos 
neatidarius arba nepakeitus;

e) fasuotas maisto produktas – kiekvienas 
atskiras galutiniam vartotojui ir viešojo 
maitinimo įstaigoms pateikiamas prekinis 
vienetas, kurį sudaro pakuotėje esantis
maisto produktas, kai pakuotė dengia 
produktą visiškai arba tik iš dalies, bet 
visada taip, kad pakuotės turinio nebūtų 
galima pakeisti jos neatidarius arba 
nepakeitus; Fasuoto maisto produkto 
sąvoka neapima pardavimo vietoje šviežiai 
supakuotų maisto produktų;

Or. en
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Pakeitimas 24

Tarybos pozicija
2 straipsnio 2 dalies k a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ka)Pagrindinis regėjimo laukas arba 
pakuotės priekinė dalis – pakuotės 
regimasis laukas, kurį vartotojui pirkimo 
metu lengviausia pamatyti iš pirmo 
žvilgsnio ir kuris padeda vartotojui tuojau 
pat nustatyti produktą ir prireikus jo 
registruotąjį prekės pavadinimą pagal jo 
savybes ar pobūdį. Jei pakuotė turi kelis 
pagrindinius regėjimo laukus ar kelias 
priekines pakuotės dalis, visos šios dalys 
laikomos priekine pakuotės dalimi;

Or. en

Pakeitimas 25

Tarybos pozicija
2 straipsnio 2 dalies k b punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

kb) įskaitomumas– teksto, inter alia, 
atspausdinimas, reljefas, žymėjimas, 
graviravimas ar antspaudavimas taip, kad 
vidutiniškai matantis vartotojas galėtų 
suvokti. Įskaitomumas priklauso nuo 
šrifto dydžio, šrifto rūšies, šrifto storumo, 
atstumo tarp žodžių, raidžių ir eilučių, 
santykio tarp raidžių pločio ir aukščio bei 
nuo kontrasto tarp šrifto ir fono;

Or. en

Pakeitimas 26

Tarybos pozicija
2 straipsnio 2 dalies o a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

oa) produktas iš vienos sudedamosios 
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dalies – visi maisto produktai, išskyrus 
druską, cukrų, prieskonius, vandenį, 
priedus, kvapiąsias medžiagas ar 
fermentus, sudaryti tik iš vienos 
sudedamosios dalies;

Or. en

Pakeitimas 27

Tarybos pozicija
2 straipsnio 2 dalies p a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

pa) galutinis suvartojimo terminas – data, 
iki kurios maisto produktą būtina 
suvartoti. Vėliau maisto produkto 
vartotojams tiekti ir toliau perdirbti 
negalima.

Or. en

Pakeitimas 28

Tarybos pozicija
3 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Teikiant informaciją apie maistą 
siekiama užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
sveikatos ir interesų apsaugą sudarant 
sąlygas galutiniams vartotojams rinktis 
turint pakankamai informacijos ir saugiai 
vartoti maistą, visų pirma atsižvelgiant į 
sveikatos, ekonominius, aplinkos, 
socialinius ir etinius aspektus.

1. Teikiant informaciją apie maistą 
siekiama patikimai apsaugoti vartotojų 
sveikatą, jų labui užtikrinti skaidrumą bei 
galimybę palyginti produktus ir sudaryti 
sąlygas rinktis turint pakankamai 
informacijos ir saugiai vartoti maistą.

Or. en
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Pakeitimas 29

Tarybos pozicija
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

1a. Maisto produktų ženklinimas 
vidutiniam vartotojui turi būti lengvai 
atpažįstamas, įskaitomas ir suprantamas.

Or. en

Pakeitimas 30

Tarybos pozicija
4 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

b) informacija apie vartotojų sveikatos 
apsaugą ir saugų maisto produkto 
vartojimą. Visų pirma tai yra informacija, 
kuri susijusi su:

b) informacija apie vartotojų sveikatos 
apsaugą ir saugų maisto produkto 
vartojimą. Visų pirma tai yra informacija, 
kuri susijusi su:

i) sudėties savybėmis, kurios gali būti 
kenksmingos tam tikrų grupių vartotojų 
sveikatai;

i) sudėties savybėmis, kurios gali būti 
kenksmingos tam tikrų grupių vartotojų 
sveikatai,

ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu ir 
saugiu vartojimu;

ii) tinkamumo vartoti terminu, laikymu ir 
saugiu vartojimu, o atitinkamais atvejais –
produkto saugojimo po jo atidarymo
reikalavimais;

iii) poveikiu sveikatai, įskaitant pavojų ir 
padarinius, susijusius su kenksmingu bei 
pavojingu maisto produkto vartojimu;

Or. en
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Pakeitimas 31

Tarybos pozicija
4 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nagrinėjant, ar reikia teikti privalomą 
informaciją apie maistą ir siekiant, kad 
vartotojai galėtų rinktis turint 
pakankamai informacijos, reikia 
atsižvelgti į plačiai paplitusį didžiosios 
vartotojų daugumos poreikį gauti tam 
tikros jiems labai vertingos informacijos, 
arba į visuotinai pripažintą naudą 
vartotojui.

2. Nagrinėjant, ar reikia teikti privalomąją 
informaciją apie maistą, atsižvelgiama į 
suinteresuotų subjektų (įskaitant 
vartotojus, gamintojus ir kt.) galimas 
sąnaudas ir naudą teikiant tam tikrą 
informaciją.

Or. en

Pakeitimas 32

Tarybos pozicija
7 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Informacija apie maistą neturi klaidinti, 
visų pirma: 

1. Informacija apie maistą neturi klaidinti, 
visų pirma:

a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo 
pobūdžio, tapatumo, savybių, sudėties, 
kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės 
šalies ar kilmės vietos, gamybos ar ruošimo 
būdo;

a) dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo 
pobūdžio, tapatumo, savybių, sudėties, 
kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės 
šalies ar kilmės vietos, gamybos ar ruošimo 
būdo;

b) priskiriant maisto produktui poveikį arba 
savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi;

b) priskiriant maisto produktui poveikį arba 
savybių, kurių jis iš tikrųjų neturi;

c) darant užuominą apie ypatingas maisto 
produkto savybes, nors jos iš tikrųjų yra 
būdingos visiems tokiems panašiems 
maisto produktams;

c) darant užuominą apie ypatingas maisto 
produkto savybes, nors jos iš tikrųjų yra 
būdingos visiems tokiems panašiems 
maisto produktams; 

ca) ypač pabrėžiant tam tikrų sudedamųjų 
ir (arba) maisto medžiagų nebuvimą, 
kurių aptariamame produkte natūraliai 
nėra

d) darant užuominą aprašomoje arba 
vaizdinėje medžiagoje, kad maisto 
produkto sudėtyje yra tam tikras maisto 

d) darant užuominą pasitelkus išvaizdą, 
aprašomą arba vaizdinę medžiagą, kad 
maisto produkto sudėtyje yra tam tikras 
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produktas arba sudedamoji dalis, nors iš 
tikrųjų tame maisto produkte natūraliai 
esantis komponentas arba įprastai 
naudojama sudedamoji dalis yra pakeisti 
kitu komponentu ar kita sudedamąja 
dalimi.

maisto produktas arba sudedamoji dalis, 
nors iš tikrųjų tame maisto produkte 
natūraliai esantis komponentas arba 
įprastai naudojama sudedamoji dalis yra 
pakeisti kitu komponentu ar kita 
sudedamąja dalimi.

da) aiškiai teigiant, kad yra žymiai 
sumažintas cukraus ir (arba) riebalų 
kiekis, tačiau atitinkamai nesumažinant 
energetinės vertės;

Or. en

Pakeitimas 33

Tarybos pozicija
8 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Maisto verslo operatorius, atsakingas už 
informacijos apie maistą teikimą, yra 
operatorius, kurio pavarde ar įmonės 
pavadinimu prekiaujama maisto produktu 
arba, jei tas operatorius nėra įsisteigęs 
Sąjungoje, importuotojas į Sąjungos 
rinką.

1. Maisto verslo operatorius, atsakingas už 
informacijos apie maistą teikimą, yra 
maisto verslo operatorius, kuris pirmą 
kartą tiekia maisto produktus Europos 
Sąjungos rinkai arba atitinkamais atvejais 
– maisto verslo operatorius, kurio pavarde 
ar įmonės pavadinimu prekiaujama maisto 
produktu.

Or. en

Pakeitimas 34

Tarybos pozicija
8 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Maisto verslo operatorius, atsakingas už 
informacijos apie maistą teikimą, užtikrina, 
kad būtų teikiama tiksli informacija apie 
maistą pagal taikomus informaciją apie 
maistą reglamentuojančius teisės aktus ir 
atitinkamų nacionalinių nuostatų 
reikalavimus.

2. Maisto verslo operatorius, atsakingas už 
informacijos apie maistą teikimą, užtikrina 
duomenų pateikimą ir tikslumą.
Atsižvelgiant į tai, kokį poveikį maisto 
verslo operatorių veikla turi jų 
kontroliuojamos įmonės pateikiamai 
informacijai apie maisto produktą, jie 
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užtikrina, kad pateikiama informacija 
atitiktų šio reglamento nuostatas.

Or. en

Pakeitimas 35

Tarybos pozicija
8 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Maisto verslo operatoriai, nedarantys 
poveikio informacijai apie maistą, netiekia 
maisto produktų, kurie, kaip jie, 
remdamiesi turima profesine informacija, 
žino arba kaip preziumuoja, neatitinka 
taikomų informaciją apie maistą 
reglamentuojančių teisės aktų ir 
atitinkamų nacionalinių nuostatų
reikalavimų.

3. Maisto verslo operatoriai, vykdantys
informacijai apie maistą poveikio 
neturinčią mažmeninės prekybos ar 
platinimo veiklą, neviršydami savo veiklos 
ribų tinkamai padeda užtikrinti, kad būtų 
laikomasi informacijos apie maistą 
reikalavimų, ir visų pirma netiekia maisto 
produktų, jeigu jie, remdamiesi turima 
informacija ir profesine patirtimi, žino ar
numano, kad šie produktai neatitinka tų 
reikalavimų .

Or. en

Pakeitimas 36

Tarybos pozicija
8 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Maisto verslo operatoriai savo 
kontroliuojamose įmonėse nekeičia 
informacijos, kuri pateikiama su maisto 
produktu, jei taip pakeitus informaciją 
galutinis vartotojas būtų suklaidintas arba 
kitu būdu sumažėtų galutinio vartotojo 
apsaugos lygis ir jo galimybės rinktis 
turint pakankamai informacijos. Maisto 
verslo operatoriai atsako už visus jų 
daromus informacijos apie maistą, 
pateikiamos kartu su maisto produktu, 

Išbraukta.
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pakeitimus.

Or. en

Pakeitimas 37

Tarybos pozicija
8 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Nepažeidžiant 2–4 dalių, maisto verslo 
operatoriai savo kontroliuojamose 
įmonėse užtikrina, kad būtų laikomasi jų 
veiklai taikomų informaciją apie maistą 
reglamentuojančių teisės aktų ir 
atitinkamų nacionalinių nuostatų 
reikalavimų, ir tikrina, ar laikomasi tokių 
reikalavimų.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 38

Tarybos pozicija
9 straipsnio 1 dalies f a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

fa) užšaldymo datą;

Or. en

Pakeitimas 39

Tarybos pozicija
9 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais. Alternatyviai, jie gali 
būti nurodomi ne žodžiais ar skaičiais, bet 

2. 1 dalyje išvardyti duomenys nurodomi 
žodžiais ir skaičiais.
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piktogramomis ar simboliais, jei Komisija 
patvirtino įgyvendinimo priemones pagal 
3 dalį, laikydamasi tokių įgyvendinimo 
priemonių.

Or. en

Pakeitimas 40

Tarybos pozicija
9 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Komisija gali, laikydamasi 46 straipsnio 
2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros, priimti išsamias taisykles dėl 
vieno ar daugiau duomenų nurodymo 
naudojant ne žodžius ar skaičius, bet 
piktogramas ar simbolius sąlygų, 
atsižvelgiant į duomenis apie bendrą 
vartotojų supratimą.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 41

Tarybos pozicija
12 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Siekiant užtikrinti, kad vartotojas 
galėtų pasinaudoti kitomis privalomos 
informacijos apie maistą teikimo 
priemonėmis, kurios yra geriau 
pritaikytos tam tikriems privalomiems 
duomenims, Komisija, naudodamasi teise 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 49 
straipsnį bei laikydamasi 50 ir 
52 straipsniuose nustatytų sąlygų, gali 
nustatyti taisykles dėl tam tikrų privalomų 
duomenų teikimo ne ant pakuotės ar 
etiketėje.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 42

Tarybos pozicija
13 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nepažeidžiant pagal 42 straipsnio 2 dalį 
priimtų taisyklių, privaloma informacija 
apie maistą žymima gerai matomoje 
vietoje tokiu būdu, kad ji būtų lengvai 
matoma, aiškiai įskaitoma ir, prireikus, 
neištrinama. Ji jokiu būdu neturi būti 
paslėpta, neryški, užgožta arba uždengta 
kitais įrašais ar piešiniais arba kita įterpta 
medžiaga.

1. Nepažeidžiant pagal 4 straipsnio 2 dalį 
priimtų taisyklių, privaloma informacija 
apie maistą žymima gerai matomoje vietoje 
tokiu būdu, kad ji būtų lengvai matoma, 
aiškiai įskaitoma ir, prireikus, neištrinama. 
Ji jokiu būdu neturi būti paslėpta, neryški, 
užgožta arba uždengta kitais įrašais ar 
piešiniais arba kita įterpta medžiaga, pvz., 
pačios maisto produkto pakuotės dalimis.

Or. en

Pakeitimas 43

Tarybos pozicija
13 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, 
jei 9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta 
IV priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis. 
Privalomi duomenys pateikiami taip, kad 
tarp spausdinto teksto ir fono būtų didelis 
kontrastas.

2. Nepažeidžiant tam tikriems maisto 
produktams taikomų specialiųjų Sąjungos 
nuostatų, susijusių su 9 straipsnio 1 dalies 
a–k punktuose nurodytais reikalavimais, jei 
9 straipsnio 1 dalyje išvardyti privalomi 
duomenys nurodomi ant pakuotės ar prie 
jos pritvirtintoje etiketėje, duomenys ant 
pakuotės ar etiketėje spausdinami šriftu, 
kurio rašmenų x aukštis, kaip apibrėžta IV 
priede, yra lygus 1,2 mm arba didesnis. 

Or. en
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Pakeitimas 44

Tarybos pozicija
13 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Kad būtų užtikrintas vienodas šio 
straipsnio 2 dalies taikymas, Komisija 
gali, laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, 
priimti išsamias taisykles dėl spausdinto 
teksto ir fono kontrasto.

4. Kad būtų pasiekti šio straipsnio 1 dalies 
tikslai, Komisija, priimdama deleguotus 
aktus pagal 49 straipsnį ir laikydamasi 50 
ir 51 straipsniuose nustatytų sąlygų, su 
atitinkamais suinteresuotais subjektais, 
įskaitant vartotojų organizacijas, parengia 
privalomas vartotojams teikiamos 
informacijos apie maisto produktus 
įskaitomumo taisykles, kaip nurodyta 
2 straipsnyje. 

Or. en

Pakeitimas 45

Tarybos pozicija
13 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Kad būtų pasiekti šio reglamento 
tikslai, Komisija, naudodamasi teise 
priimti deleguotus teisės aktus pagal 
49 straipsnį bei laikydamasi 50 ir 51 
straipsniuose nustatytų sąlygų, nustato 
kriterijus dėl įskaitomumo, papildančius 
nurodytuosius šio straipsnio 2 dalyje.
Tuo pačiu tikslu, kaip nurodyta pirmoje 
pastraipoje, Komisija gali, naudodamasi 
teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 
49 straipsnį bei laikydamasi 50 ir 51 
straipsniuose nustatytų sąlygų, šio 
straipsnio 6 dalyje nurodytus reikalavimus 
taikyti ir papildomiems privalomiems 
duomenims apie konkrečias maisto 
produktų rūšis ar kategorijas.

Kad būtų pasiekti šio reglamento tikslai, 
Komisija gali, naudodamasi teise priimti 
deleguotus teisės aktus pagal 49 straipsnį 
bei laikydamasi 50 ir 51 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, šio straipsnio 6 dalyje 
nurodytus reikalavimus taikyti ir 
papildomiems privalomiems duomenims 
apie konkrečias maisto produktų rūšis ar 
kategorijas.

Or. en
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Pakeitimas 46

Tarybos pozicija
13 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. 9 straipsnio 1 dalies a, e, f ir k 
punktuose išvardyti duomenys išdėstomi 
tame pačiame regėjimo lauke.

6. 9 straipsnio 1 dalies a, e ir k punktuose 
išvardyti duomenys išdėstomi tame 
pačiame regėjimo lauke.

Or. en

Pakeitimas 47

Tarybos pozicija
13 straipsnio 7 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma 16 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems 
atvejams.

7. Šio straipsnio 6 dalis netaikoma 16 
straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytiems
atvejams. Jei valstybėje narėje yra kelios 
oficialios kalbos, tokioms pakuotėms ir 
tarai gali būti numatytos specialios 
nacionalinės nuostatos.

Or. en

Pakeitimas 48

Tarybos pozicija
15 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Neapmuitinamoje teritorijoje 
parduodami maisto produktai, jei 
informacija apie juos pateikiama tik 
anglų kalba, gali būti tiekiami rinkai.

Or. en
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Pakeitimas 49

Tarybos pozicija
16 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

2. Pakuočių ar taros, kurių didžiausias 
paviršiaus, ant kurio galima spausdinti,
plotas mažesnis nei 80 cm2 atveju, ant 
pakuočių ar etiketėse privaloma nurodyti 
tik 9 straipsnio 1 dalies a, c, e ir f bei 
29 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a
punkte išvardytus duomenis. 9 straipsnio 
1 dalies b punkte nurodyti duomenys 
teikiami kitais būdais arba pateikiami 
vartotojo prašymu.

Or. en

Pakeitimas 50

Tarybos pozicija
16 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nepažeidžiant kitų Sąjungos nuostatų, 
pagal kurias reikalaujama pateikti 
sudedamųjų dalių sąrašą ar privalomą 
maistingumo deklaraciją, 9 straipsnio 1 
dalies b ir l punktuose nurodyti duomenys 
neprivalomi:

4. Nepažeidžiant kitų Sąjungos nuostatų, 
pagal kurias reikalaujama pateikti 
sudedamųjų dalių sąrašą ar privalomą 
maistingumo deklaraciją, 9 straipsnio 1 
dalies b ir l punktuose nurodyti duomenys 
neprivalomi gėrimų, kuriuose yra 
alkoholio, atveju. 

(a) vynams, kuriems taikomas
Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 
XIb priedas;

(b) produktams, kuriems taikomas 
Reglamentas (EEB) Nr. 1601/91;

(c) gėrimams, panašiems į paminėtuosius 
šios dalies a ir b punktuose, kurių 
alkoholio koncentracija tūrio procentais 
didesnė kaip 1,2 % ir kurie gauti 
fermentuojant vaisius ar daržoves;



PE460.612v01-00 30/53 PR\858760LT.doc

LT

(d) midus;

(e) visų rūšių alui; ir

f) spiritiniams gėrimams, kaip apibrėžta 
Reglamento (EB) Nr. 110/2008 2 
straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Pakeitimas 51

Tarybos pozicija
16 straipsnio 4 dalies 2 ir 3 pastraipos

Tarybos pozicija Pakeitimas

Ne vėliau kaip … Komisija pateikia 
ataskaitą dėl 18 straipsnio ir 
29 straipsnio 1 dalies taikymo šioje dalyje 
nurodytiems produktams, nurodydama, ar 
tam tikrų kategorijų gėrimams turėtų būti 
netaikomas visų pirma reikalavimas 
pateikti informaciją apie energinę vertę, ir 
galimą reikalavimo netaikymą 
pagrindžiančias priežastis, atsižvelgiant į 
tai, kad reikia užtikrinti suderinamumą su 
kitų susijusių sričių Sąjungos politika.

Po ... Komisija pateikia ataskaitą, kurioje 
numatyta populiariųjų alkoholinių 
kokteilių apibrėžtis, dėl 18 straipsnio ir 
29 straipsnio 1 dalies taikymo gėrimams, 
kuriuose yra alkoholio.

Komisija kartu su šia ataskaita gali pateikti 
teisėkūros pasiūlymą, kuriuo būtų 
nustatytos tiems produktams taikomos 
taisyklės dėl sudedamųjų dalių sąrašo ar 
privalomos maistingumo deklaracijos.

Komisija kartu su šia ataskaita gali pateikti 
konkrečias priemones, kuriose būtų 
informacijos apie šių produktų 
maistingumą teikimo vartotojams 
taisyklės, priimdama deleguotuosius aktus 
49 straipsnyje numatyta tvarka ir 
laikydamasi 50 ir 51 straipsniuose 
nurodytų sąlygų.

Or. en
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Pakeitimas 52

Tarybos pozicija
21 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Nepažeidžiant pagal 42 straipsnio 2 dalį 
priimtų taisyklių, 9 straipsnio 1 dalies 
c punkte nurodyti duomenys nurodomi 
sudedamųjų medžiagų sąraše laikantis 18 
straipsnio 1 dalyje nustatytų taisyklių, 
kartu aiškiai pateikiant nuorodą į II priede 
pateiktą sąrašą įtrauktos medžiagos arba 
produkto pavadinimą.

1. Nepažeidžiant pagal 42 straipsnio 2 dalį 
priimtų taisyklių, 9 straipsnio 1 dalies
c punkte nurodyti duomenys nurodomi 
sudedamųjų medžiagų sąraše laikantis 18 
straipsnio 1 dalyje nustatytų taisyklių, 
kartu aiškiai pateikiant nuorodą į II priede 
pateiktą sąrašą įtrauktos medžiagos arba 
produkto pavadinimą.

Kai sudedamųjų dalių sąrašo nėra, 
9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytą 
duomenų nuorodą sudaro žodžiai „sudėtyje 
yra“, o po jų pateikiamas į II priede 
pateiktą sąrašą įtrauktos medžiagos arba 
produkto pavadinimas.

bet kuriuo atveju, 9 straipsnio 1 dalies 
c punkte nurodytą duomenų nuorodą 
sudaro žodžiai „sudėtyje yra“, o po jų 
pateikiamas į II priede pateiktą sąrašą 
įtrauktos medžiagos arba produkto 
pavadinimas.

Jei kelios maisto produkto sudedamosios 
dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos 
gautos iš II priede nurodytos vienos 
medžiagos arba produkto, ženklinant 
aiškiai nurodoma kiekviena atitinkama 
sudedamoji dalis ar pagalbinė medžiaga. 

Jei kelios maisto produkto sudedamosios 
dalys ar pagalbinės perdirbimo medžiagos 
gautos iš II priede nurodytos vienos 
medžiagos arba produkto, ženklinant 
aiškiai nurodoma kiekviena atitinkama 
sudedamoji dalis ar pagalbinė medžiaga. 

9 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų 
duomenų nurodyti nereikalaujama tais 
atvejais, kai maisto produkto pavadinime 
aiškiai nurodyta atitinkama medžiaga 
arba produktas.

Jeigu negalima atmesti kryžminio 
užkrėtimo galimybės, vartotojai 
informuojami apie galimą ir nenumatytą 
alergijas arba netoleravimą sukeliančių 
medžiagų arba produktų buvimą maisto 
produkto sudėtyje užrašant „Sudėtyje gali 
būti...“. Toliau vadovaujantis II priedu 
išvardijami galimi alergenai.

Or. en

Pakeitimas 53

Tarybos pozicija
24 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Minimalus tinkamumo vartoti terminas ir 
nuoroda „Tinka vartoti iki ...(data)“

Minimalus tinkamumo vartoti terminas 
„Tinka vartoti iki...“ (data) ir sušaldymo 
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data

Or. en

Pakeitimas 54

Tarybos pozicija
25 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Komisija per penkerius metus nuo 2 
dalies b punkto taikymo pradžios pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
kurioje įvertinama privaloma tame punkte 
nurodytų produktų kilmės šalies ar kilmės 
vietos nuoroda.

4. Komisija per dvejus metus nuo šio 
reglamento įsigaliojimo pradžios pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, 
kurioje įvertinama privaloma 2 dalies b
punkte nurodytų produktų kilmės šalies ar 
kilmės vietos nuoroda.

Or. en

Pakeitimas 55

Tarybos pozicija
25 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Ne vėliau kaip … Komisija, laikydamasi 
46 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b punkto ir šio straipsnio 3 dalies 
taikymo.

6. Ne vėliau kaip … Komisija, priimdama 
deleguotus teisės aktus 49 straipsnyje 
numatyta tvarka ir laikydamasi 50 ir 51 
straipsniuose nurodytų sąlygų, priima 
įgyvendinimo taisykles dėl šio straipsnio 2 
dalies b punkto ir šio straipsnio 3 dalies 
taikymo.

Or. en

Pakeitimas 56

Tarybos pozicija
26 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Maisto produkto vartojimo instrukcijos 1. Maisto produkto vartojimo instrukcijos 
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pateikiamos taip, kad maisto produktą būtų 
galima tinkamai vartoti.

pateikiamos taip, kad maisto produktą būtų 
galima tinkamai vartoti. Prireikus, turi 
būti pateikiamos šaldymo ir laikymo 
sąlygos, taip pat vartojimo laikotarpis 
atidarius pakuotę.

Or. en

Pakeitimas 57

Tarybos pozicija
29 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. 1 dalyje nurodytos privalomos 
maistingumo deklaracijos turinys gali būti 
papildytas nurodant vienos arba kelių šių 
medžiagų kiekius:

2. 1 dalyje nurodytos privalomos 
maistingumo deklaracijos turinys gali būti 
papildytas nurodant vienos arba kelių šių, I 
priede apibrėžtų, medžiagų kiekius:

(a) riebalų rūgščių transizomerų; (a) riebalų rūgščių transizomerų;

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

(d) poliolių; (d) poliolių;
(e) krakmolo; (e) krakmolo;

(f) skaidulinės medžiagos; (f) skaidulinės medžiagos;

(fa)    cholesterolis;
(fb)     naujų rūšių cukrūs;

(g) XIII priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
vitaminų ar mineralinių medžiagų, kurių 
kiekiai yra dideli, kaip apibrėžta 
XIII priedo A dalies 2 punkte.

(g) XIII priedo A dalies 1 punkte išvardytų 
vitaminų ar mineralinių medžiagų, kurių 
kiekiai yra dideli, kaip apibrėžta 
XIII priedo A dalies 2 punkte.

Or. en

Pakeitimas 58

Tarybos pozicija
29 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Kai ženklinant fasuotus maisto Išbraukta.
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produktus pateikiama 1 dalyje nurodyta 
privaloma maistingumo deklaracija, gali 
būti pakartojama informacija apie 
energinę vertę ir riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, cukrų ir druskos kiekius.

Or. en

Pakeitimas 59

Tarybos pozicija
29 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Nukrypstant nuo 35 straipsnio 1 dalies, 
kai ženklinant 16 straipsnio 4 dalyje 
nurodytus produktus pateikiama 
maistingumo deklaracija, šios 
deklaracijos turinį gali sudaryti tik 
energinė vertė.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 60

Tarybos pozicija
29 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Nepažeidžiant 42 straipsnio ir 
nukrypstant nuo 35 straipsnio 1 dalies, 
kai ženklinant 42 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus produktus pateikiama 
maistingumo deklaracija, tos deklaracijos 
turinį gali sudaryti tik:

Išbraukta.

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

Or. en
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Pakeitimas 61

Tarybos pozicija
29 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Siekiant atsižvelgti į šio straipsnio 2–5 
dalyse nurodytų duomenų svarbą 
vartotojų informavimui, Komisija gali, 
naudodamasi teise priimti deleguotus 
teisės aktus pagal 49 straipsnį bei 
laikydamasi 50 ir 51 straipsniuose 
nustatytų sąlygų, iš dalies pakeisti šio 
straipsnio 2–5 dalyse pateikiamus sąrašus, 
įtraukdama ar pašalindama duomenis.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 62

Tarybos pozicija
30 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. 29 straipsnio 1–5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų 
kiekiai nurodomi parduodamiems maisto 
produktams.

3. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų 
kiekiai nurodomi parduodamiems maisto 
produktams.

Prireikus, informacija gali būti susijusi su 
paruoštu maistu, jei pateikiamos 
pakankamai išsamios jo ruošimo 
instrukcijos, o informacija susijusi su 
vartoti paruoštu maistu.

Prireikus, informacija gali būti susijusi su 
paruoštu maistu, jei pateikiamos 
pakankamai išsamios jo ruošimo 
instrukcijos, o informacija susijusi su 
vartoti paruoštu maistu.

Or. en

Pakeitimas 63

Tarybos pozicija
31 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. 29 straipsnio 1–5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 

1. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
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nurodomi XV priede išvardytais matavimo 
vienetais.

nurodomi XV priede išvardytais matavimo 
vienetais.

Or. en

Pakeitimas 64

Tarybos pozicija
31 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. 29 straipsnio 1–5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
nurodomi 100 g arba 100 ml.

2. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
nurodomi 100 g arba 100 ml.

Or. en

Pakeitimas 65

Tarybos pozicija
31 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. 29 straipsnio 1, 3, 4 ir 5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
gali būti nurodomi ne tik šio straipsnio 2 
dalyje nurodytu išraiškos būdu, bet ir 
XIII priedo B dalyje nustatytais 
referencinių suvartojamų kiekių 
procentiniais dydžiais, atitinkamai – 100 g 
arba 100 ml.

4. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
gali būti nurodomi ne tik šio straipsnio 2 
dalyje nurodytu išraiškos būdu, bet ir 
XIII priedo B dalyje nustatytais 
referencinių suvartojamų kiekių 
procentiniais dydžiais, atitinkamai – 100 g 
arba 100 ml.

Or. en

Pakeitimas 66

Tarybos pozicija
31 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

4a. Jei duomenys teikiami pagal 4 dalį 
turi būti nurodyta ši papildoma 
informacija: „Vidutinio amžiaus moters 
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vidutinis vartojimas. Jūsų asmeninė paros 
norma gali skirtis.“

Or. en

Pakeitimas 67

Tarybos pozicija
32 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Toliau nurodytais atvejais 29 straipsnio 
1–5 dalyse nurodyta energinė vertė ir 
maistingųjų medžiagų kiekiai gali būti 
nurodomi vienai porcijai ir (arba) 
vartojimo vienetui, kuris yra vartotojui 
lengvai atpažįstamas, jei etiketėje 
nurodomos naudojamos porcijos arba 
vieneto kiekis ir pakuotėje esančių porcijų 
arba vienetų skaičius:

1. Toliau nurodytais atvejais 29 straipsnio 
1 ir 2 dalyse nurodyta energinė vertė ir 
maistingųjų medžiagų kiekiai gali būti 
nurodomi vienai porcijai ir (arba) 
vartojimo vienetui, kuris yra vartotojui 
lengvai atpažįstamas, jei etiketėje 
nurodomos naudojamos porcijos arba 
vieneto kiekis ir pakuotėje esančių porcijų 
arba vienetų skaičius:

(a) papildomai 31 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam išraiškos būdui 100 g arba 100 
ml;

(a) papildomai 31 straipsnio 2 dalyje 
nurodytam išraiškos būdui 100 g arba 100 
ml;

(b) papildomai 31 straipsnio 3 dalyje 
nurodytam vitaminų ir mineralinių 
medžiagų kiekių išraiškos būdui 100 g arba 
100 ml;

(b) papildomai 31 straipsnio 3 dalyje 
nurodytam vitaminų ir mineralinių 
medžiagų kiekių išraiškos būdui 100 g arba 
100 ml;

(c) papildomai arba vietoj 31 straipsnio 
4 dalyje nurodytam išraiškos būdui 100 g 
arba 100 ml .

(c) papildomai 31 straipsnio 4 dalyje 
nurodytam išraiškos būdui 100 g arba 100 
ml;

Or. en

Pakeitimas 68

Tarybos pozicija
32 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nukrypstant nuo 31 straipsnio 2 dalies, 
29 straipsnio 3, 4 ir 5 dalyse nurodytais 
atvejais energinė vertė ir maistingųjų 
medžiagų kiekis ir (arba) XIII priedo B 
dalyje išvardytų referencinių suvartojamų 

Išbraukta.
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kiekių procentinis dydis gali būti 
nurodomi tik vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui.

Or. en

Pakeitimas 69

Tarybos pozicija
32 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti, kad maistingumo 
deklaracijos išraiška vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui būtų įgyvendinama 
vienodai ir nustatytų vartotojui vienodą 
palyginimo pagrindą, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, 
atsižvelgdama į faktinę vartotojų vartojimo 
elgseną ir mitybos rekomendacijas, priimti
taisykles dėl išraiškos vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui, taikomas specifinėms 
maisto produktų kategorijoms.

4. Siekiant užtikrinti, kad maistingumo 
deklaracijos išraiška vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui būtų įgyvendinama 
vienodai ir nustatytų vartotojui vienodą 
palyginimo pagrindą, Komisija , 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, 
atsižvelgdama į faktinę vartotojų vartojimo 
elgseną ir mitybos rekomendacijas, priima
taisykles dėl išraiškos vienai porcijai arba 
vartojimo vienetui, taikomas specifinėms 
maisto produktų kategorijoms.

Or. en

Pakeitimas 70

Tarybos pozicija
33 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2a. Energinė vertė, išreikšta 
kilokalorijomis 100 g arba 100 ml, 
pakartojama pakuotės priekinės dalies 
apačioje dešinėje, 3mm dydžio šriftu ir 
įrėminama ovalinės formos rėmelyje. 

Or. en



PR\858760LT.doc 39/53 PE460.612v01-00

LT

Pakeitimas 71

Tarybos pozicija
33 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2b. Šio straipsnio 2a dalis netaikoma 
dovanų pakuotėms.

Or. en

Pakeitimas 72

Tarybos pozicija
33 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. 29 straipsnio 3 dalyje nurodyti 
duomenys gali būti pateikiami kartu:

3. Kai ženklinant fasuotus maisto 
produktus pateikiamas 29 straipsnio 
1 dalyje nurodytas privalomas teiginys 
apie maistingumą, gali būti pakartojama 
informacija apie energinę vertę ir riebalų, 
sočiųjų riebalų rūgščių, cukrų, druskos 
kiekius:

(a) kitame nei šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytame regėjimo lauke ir

(a) kitame nei šio straipsnio 1 dalyje 
nurodytame regėjimo lauke ir

(b) kita nei nurodytoji šio straipsnio 2 
dalyje forma.

(b) kita nei nurodytoji šio straipsnio 2 
dalyje forma.

Or. en

Pakeitimas 73

Tarybos pozicija
33 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. 29 straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodyti 
duomenys gali būti pateikiami kita nei 
nurodytoji šio straipsnio 2 dalyje forma.

4. Nepažeidžiant 42 straipsnio ir 
nukrypstant nuo 35 straipsnio 1 dalies, 
kai ženklinant 42 straipsnio 1 dalyje 
nurodytus produktus pateikiama 
maistingumo deklaracija, tos deklaracijos 
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turinį gali sudaryti tik:
(a) energinė vertė; arba
(b) energinė vertė ir riebalų, sočiųjų 
riebalų rūgščių, cukrų ir druskos kiekiai.

Or. en

Pakeitimas 74

Tarybos pozicija
33 straipsnio 5 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

5. Jei energinė vertė ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte yra labai 
mažas, informacija apie šiuos elementus 
gali būti pakeista teiginiu, pvz., „Sudėtyje 
yra labai mažas … kiekis“, ir pateikta šalia 
maistingumo deklaracijos, jei tokia yra.

5. Jei energinė vertė ar maistinės (-ių) 
medžiagos (-ų) kiekis produkte yra labai 
mažas, informacija apie šiuos elementus 
gali būti pakeista teiginiu, pvz., „Sudėtyje 
yra labai mažas … kiekis“, ir pateikta šalia 
maistingumo deklaracijos, jei tokia yra.

Siekiant užtikrinti, kad ši dalis būtų 
įgyvendinama vienodai, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priimti 
taisykles dėl 29 straipsnio 1–5 dalyse 
nurodytos energinės vertės ir maistinių 
medžiagų kiekių, kurie gali būti laikomi 
labai mažais.

Siekiant užtikrinti, kad ši dalis būtų 
įgyvendinama vienodai, Komisija gali, 
laikydamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytos reguliavimo procedūros, priimti 
taisykles dėl 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse 
nurodytos energinės vertės ir maistinių 
medžiagų kiekių, kurie gali būti laikomi 
labai mažais.

Or. en

Pakeitimas 75

Tarybos pozicija
33 straipsnio 6 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

6. Siekiant užtikrinti, kad šio straipsnio 1–
4 dalyse nurodytų formų maistingumo 
deklaracijos pateikimo būdas būtų 
taikomas vienodai, Komisija, laikydamasi 
46 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros, gali priimti šiuo 
klausimu įgyvendinimo taisykles.

Išbraukta.
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Or. en

Pakeitimas 76

Tarybos pozicija
34 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. 29 straipsnio 1–5 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
gali būti nurodomi ne tik 31 straipsnio 2 ir 
4 dalyse bei 32 straipsnyje nurodytomis 
išraiškos formomis ir 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais pateikimo būdais, bet ir kita 
išraiškos forma ir (arba) pateikiami ne tik 
žodžiais ar skaičiais, bet ir kartu naudojant 
grafines formas ar simbolius, jei laikomasi 
šių reikalavimų:

1. 29 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyta 
energinė vertė ir maistinių medžiagų kiekis 
gali būti nurodomi ne tik 31 straipsnio 2 ir 
4 dalyse bei 32 straipsnyje nurodytomis 
išraiškos formomis ir 33 straipsnio 2 dalyje 
nurodytais pateikimo būdais, bet ir kita 
išraiškos forma ir (arba) pateikiami ne tik 
žodžiais ar skaičiais, bet ir kartu naudojant 
grafines formas ar simbolius, jei laikomasi 
šių reikalavimų:

(a) jais nėra klaidinamas vartotojas, kaip 
nurodyta 7 straipsnyje;

(a) jais nėra klaidinamas vartotojas, kaip 
nurodyta 7 straipsnyje;

(b) jais siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energinei ir 
maistinei mitybos vertei;

(b) jais siekiama sudaryti palankesnes 
sąlygas vartotojams geriau suprasti maisto 
produkto poveikį ar svarbą energinei ir 
maistinei mitybos vertei;

(c) yra įrodymų, kad vidutinis vartotojas 
supranta tokias išraiškos ar pateikimo 
formas; bei

(c) esama pagrįstų mokslinių įrodymų, kad 
vidutinis vartotojas supranta tokias 
išraiškos ar pateikimo formas; bei

(d) kitų išraiškos formų atveju – jos 
grindžiamos suderintais referenciniais 
suvartojamais kiekiais arba, jei jų 
nenustatyta, visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis rekomendacijomis dėl 
suvartojamų energinės vertės ar maistinių 
medžiagų kiekių.

(d) kitų išraiškos formų atveju – jos 
grindžiamos XIII priedo B dalyje 
suderintais orientaciniais suvartojamais 
kiekiais arba, jei jų nenustatyta, visuotinai 
pripažintomis mokslinėmis 
rekomendacijomis dėl suvartojamų 
energinės vertės ar maistinių medžiagų 
kiekių.

Or. en
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Pakeitimas 77

Tarybos pozicija
34 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Valstybės narės gali rekomenduoti 
maisto verslo operatoriams naudoti vieną 
ar daugiau papildomų maistingumo 
deklaracijos išraiškos ar pateikimo formų, 
kurios, jų manymu, geriausiai atitinka 1 
dalies a–d punktuose nustatytus 
reikalavimus. Valstybės narės pateikia 
Komisijai išsamią informaciją apie tokias 
papildomas išraiškos ir pateikimo formas.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 78

Tarybos pozicija
35 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Komisija gali, laikydamasi 46 straipsnio 
2 dalyje nurodytos reguliavimo 
procedūros, priimti įgyvendinimo taisykles 
dėl šio straipsnio 2 dalyje nurodytų 
reikalavimų taikymo savanoriškai 
teikiamai informacijai apie galimą ir 
nenumatytą alergijas arba netoleravimą 
sukeliančių medžiagų arba produktų 
buvimą maisto produkto sudėtyje.

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 79

Tarybos pozicija
35 straipsnio 4 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Siekiant užtikrinti, kad vartotojai būtų 
tinkamai informuojami, tais atvejais, kai 
maisto verslo operatoriai įvairiu pagrindu 
savanoriškai teikia informaciją apie 

Išbraukta.
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maistą, kuri gali klaidinti vartotoją arba 
būti paini, Komisija gali, naudodamasi 
teise priimti deleguotus teisės aktus pagal 
49 straipsnį bei laikydamasi 50 ir 51 
straipsniuose nustatytų sąlygų, numatyti 
ne tik šio straipsnio 3 dalyje nurodytą 
atvejį, bet ir papildomus savanoriškus 
informacijos apie maistą teikimo atvejus.

Or. en

Pakeitimas 80

Tarybos pozicija
37 straipsnio 1 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

1. Šiuo reglamentu konkrečiai suderintų 
klausimų srityje valstybės narės negali 
priimti nacionalinių priemonių ar toliau jas 
taikyti, nebent tai būtų leidžiama pagal 
Sąjungos teisę. Tos nacionalinės priemonės 
neturi sudaryti kliūčių laisvam prekių 
judėjimui.

1. Šiuo reglamentu konkrečiai suderintų 
klausimų srityje valstybės narės negali 
priimti nacionalinių priemonių ar toliau jas 
taikyti, nebent tai būtų leidžiama pagal 
Sąjungos teisę. Tos nacionalinės priemonės 
neturi sudaryti kliūčių laisvam prekių 
judėjimui arba galimybių diskriminuoti
kitų valstybių narių maisto produktus.

Or. en

Pakeitimas 81

Tarybos pozicija
37 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Nepažeidžiant 38 straipsnio, valstybės 
narės gali patvirtinti nacionalines 
priemones šiuo reglamentu konkrečiai 
nesuderintų klausimų srityje, jeigu jomis 
nedraudžiamas laisvas šio reglamento 
reikalavimus atitinkančių prekių 
judėjimas, jam nesudaromos kliūtys ar jis 
neribojamas.

Išbraukta.

Or. en
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Pakeitimas 82

Tarybos pozicija
38 straipsnio 2 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pakeitimas 83

Tarybos pozicija
42 straipsnio pavadinimas

Tarybos pozicija Pakeitimas

Nacionalinės priemonės dėl nefasuotų 
maisto produktų

Nefasuoti maisto produktai

Or. en

Pakeitimas 84

Tarybos pozicija
42 straipsnio 1 dalies b punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

(b) kitus 9 ir 10 straipsniuose nurodytus 
duomenis pateikti neprivaloma, nebent 
valstybės narės priimtų priemones, pagal 
kurias būtų reikalaujama pateikti kai 
kuriuos arba visus tokius duomenis arba 

(b) kitų 9 ir 10 straipsniuose nurodytų
duomenų teikti neprivaloma. 
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tokių duomenų elementus.

Or. en

Pakeitimas 85

Tarybos pozicija
42 straipsnio 3 dalis

Tarybos pozicija Pakeitimas

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 1 dalies b punkte ir 2 dalyje 
nurodytų priemonių tekstus.

3. Valstybės narės nedelsdamos pateikia 
Komisijai 2 dalyje nurodytų priemonių 
tekstus.

Or. en

Pakeitimas 86

Tarybos pozicija
I priedo 8 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

8. cukrūs – visi maisto produktuose esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius;

8. „cukrūs“ – visi maiste esantys 
monosacharidai ir disacharidai, išskyrus 
poliolius ir naujų rūšių cukrus, turinčius 
specifinių savybių, kaip antai 
izomaltuliozė, D-tagatozė ir 
galaktofruktozė.

Or. en

Pakeitimas 87

Tarybos pozicija
I priedo 10 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

10. baltymai – baltymų kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: baltymai = 
bendras azoto kiekis pagal Kjeldalį x 6,25;

10. „baltymai“ – tai baltymų kiekis, 
apskaičiuotas pagal šią formulę: 
baltymai = bendras azoto kiekis pagal 
Kjeldahlį x 6,25 ir pieno baltymų atveju –
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bendras azoto kiekis pagal Kjeldahlį x 
6,38;

Or. en

Pakeitimas 88

Tarybos pozicija
III priedo lentelės 2.3 punkto dešinioji skiltis

Tarybos pozicija Pakeitimas

„sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“. „sudėtyje yra fenilalanino šaltinis“ 
(aspartamas).

Or. en

Pakeitimas 89

Tarybos pozicija
III priedo lentelės 3 a punktas (naujas)
Tarybos pozicija Pakeitimas

3a. MĖSA, SUSIDEDANTI IŠ SUJUNGTŲ MĖSOS GABALŲ
3a. Mėsa susidedanti iš 
sujungtų mėsos gabalų, 
galinčių sudaryti įspūdį, 
kad gaminys pagamintas iš 
vieno gabalo

Prie maisto produkto 
pavadinimo pateikiamas 
teiginys „sujungti mėsos 
gabalai“.

Or. en

Pakeitimas90

Tarybos pozicija
III priedo lentelės 4.1 punkto dešinioji skiltis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Užrašas „Daug kofeino. 
Nerekomenduojama vaikams ir nėščioms 
moterims“ tame pačiame regėjimo lauke 
kaip ir gėrimo pavadinimas; po užrašo 

Užrašas „Sudėtyje daug kofeino. 
Nerekomenduojama vaikams, nėščioms ar 
žindančioms moterims“ ir „Nemaišykite 
su alkoholiu“ tame pačiame regėjimo 
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skliausteliuose ir pagal šio reglamento 
13 straipsnio 1 dalį nurodomas kofeino 
kiekis mg/100 ml.

lauke kaip ir gėrimo pavadinimas; po 
užrašo skliausteliuose ir pagal šio 
reglamento 13 straipsnio 1 dalį nurodomas 
kofeino kiekis mg/100 ml.

Or. en

Pakeitimas 91

Tarybos pozicija
V priedo 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Produktai, perdirbti atliekant tik vieną 
perdirbimo operaciją – brandinant, sudaryti 
iš vienintelės sudedamosios dalies arba 
vienintelės kategorijos sudedamųjų dalių;

2. Produktai, perdirbti atliekant tik vieną 
perdirbimo operaciją – rūkant arba
brandinant, sudaryti iš vienintelės 
sudedamosios dalies arba sudedamųjų 
dalių kategorijos;

Or. en

Pakeitimas 92

Tarybos pozicija
V priedo 4 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Prieskoninis augalas, prieskonis arba
jų mišiniai;

4. Prieskoniniai augalai, prieskoniai, 
pagardai ir jų mišiniai;

Or. en

Pakeitimas 93

Tarybos pozicija
V priedo 5 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

5a.  naujų rūšių cukrūs, kaip apibrėžta I 
priedo 8 punkte.

Or. en
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Pakeitimas 94

Tarybos pozicija
V priedo 17 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

– maisto produktai, kurių dizainas ar 
pakuotė yra sezoninio, prabangos prekių 
ar dovanų tipo;

– sezoniniai konditerijos gaminiai ir 
cukrinės bei šokoladinės figūros;

– mišrūs produktų rinkiniai;

– rinkiniai;

Or. en

Pakeitimas 95

Tarybos pozicija
V priedo 18 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

18. Maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 
mažesnis nei 25 cm2;

18. Maisto produktai pakuotėse arba taroje, 
kurių didžiausias paviršiaus plotas yra 
mažesnis nei 75 cm2; 29 straipsnio 1 dalies 
pirmos pastraipos a punkte nurodyta 
energinė vertė vis tiek nurodoma 
pagrindiniame regėjimo lauke;

Or. en

Pakeitimas 96

Tarybos pozicija
V priedo 18 a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

18a. nefasuoti maisto produktai, įskaitant 
viešojo maitinimo įstaigų nedelsiant 
suvartoti skirtus maisto produktus;
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Or. en

Pakeitimas 97

Tarybos pozicija
V priedo 19 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

19. Maisto produktai, kuriuos gamintojas 
nedideliais kiekiais tiesiogiai tiekia 
galutiniam vartotojui arba vietos 
mažmeninėms įmonėms, kurios juos 
tiesiogiai tiekia galutiniam vartotojui.

19. Maisto produktai, įskaitant 
mikroįmonių pagamintus rankų darbo 
produktus, kuriuos gamintojas nedideliais 
kiekiais tiesiogiai tiekia galutiniam 
vartotojui arba vietos mažmeninėms 
įmonėms, kurios juos tiesiogiai tiekia 
galutiniam vartotojui.

Or. en

Pakeitimas 98

Tarybos pozicija
VI priedo A dalies 4 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

4. Maisto produktų, kurių vienas iš 
komponentų arba viena iš sudedamųjų 
dalių, kuri yra paprastai naudojama arba 
natūraliai esanti, kaip tikisi vartotojai, yra 
pakeista kitokiu komponentu ar kitokia 
sudedamąja dalimi, etiketėje, be 
sudedamųjų dalių sąrašo, aiškiai 
nurodomas komponentas arba sudedamoji 
dalis, kuri naudota iš dalies ar visiškai 
pakeisti paprastai naudojamą arba 
natūraliai esantį komponentą ar 
sudedamąją dalį.

4. Maisto produktų, kurių vienas iš 
komponentų arba viena iš sudedamųjų 
dalių, kuri yra paprastai naudojama arba 
natūraliai esanti, kaip tikisi vartotojai, yra 
pakeista kitokiu komponentu ar kitokia 
sudedamąja dalimi, etiketėje, be 
sudedamųjų dalių sąrašo, šalia 
registruotojo prekės pavadinimo 3mm 
dydžio šriftu aiškiai nurodomas 
komponentas arba sudedamoji dalis, kuri 
naudota iš dalies ar visiškai pakeisti 
paprastai naudojamą arba natūraliai esantį 
komponentą ar sudedamąją dalį.

Or. en
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Pakeitimas 99

Tarybos pozicija
VI priedo B dalies 2 punktas

Tarybos pozicija Pakeitimas

2. Be to, kas numatyta Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 III priedo V skirsnio 
IV skyriaus reikalavimuose, etiketėse 
nurodoma:

2. Nukrypstant nuo Reglamento (EB) 
Nr. 853/2004 III priedo V skirsnio 
IV skyriaus reikalavimų, etiketėse 
nurodomi šie žodžiai:

„riebumo procentas ≤ …%“, -„riebumo procentas mažesnis nei...“,

„kolageno / mėsos baltymų santykis ≤ 
…%“.

„jungiamasis audinys: mėsos baltymų 
santykis mažesnis nei...“.

Or. en

Pakeitimas 100

Tarybos pozicija
VI priedo A dalies lentelės 5 eilutės kairioji skiltis

Tarybos pozicija Pakeitimas

Prieskonių ir prieskoninių augalų mišiniai, 
kuriuose pagal svorį neišsiskiria nė vienas 
prieskonis ar prieskoninis augalas

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

Or. en

Pakeitimas 101

Tarybos pozicija
X priedo antraštė

Tarybos pozicija Pakeitimas

MINIMALUS TINKAMUMO VARTOTI 
TERMINAS IR „TINKA VARTOTI 

IKI...“ (DATA)

MINIMALUS TINKAMUMO VARTOTI 
TERMINAS, „TINKA VARTOTI IKI...“ 
(DATA) IR SUŠALDYMO DATA

Or. en
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Pakeitimas 102

Tarybos pozicija
X priedo 1 dalies c a punktas (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

ca) minimalus tinkamumo vartoti 
terminas nurodomas ant kiekvienos 
fasuoto produkto porcijos pakuotės.

Or. en

Pakeitimas 103

Tarybos pozicija
X priedo 2 a dalis (naujas)

Tarybos pozicija Pakeitimas

2.a. Sušaldymo data ženklinama taip:

a) prieš nuorodą rašomi žodžiai 
„Sušaldyta …(data)“;

b) šalia a punkte nurodytų žodžių rašoma:

- arba pati data, arba

- nuoroda į tai, kurioje etiketės vietoje ji 
yra.

Po šios informacijos aprašomos laikymo 
sąlygos, kurių būtina laikytis.
c) Data rašoma neužkoduota forma šia 
tvarka: diena, mėnuo ir, galbūt, metai.

Or. en



PE460.612v01-00 52/53 PR\858760LT.doc

LT

Pakeitimas 104

Tarybos pozicija
XIII priedo B dalies lentelės pirma eilutė

Tarybos pozicija Pakeitimas

Energinė vertė 8400 kJ 
(2000 kcal)

Energinė vertė 2000 kcal
(8400kJ)

Or. en

Pakeitimas 105

Tarybos pozicija
XI priedo B dalies lentelės 5 a eilutė (nauja)

Tarybos pozicija Pakeitimas

Baltymai 80g

Or. en

Pakeitimas 106

Tarybos pozicija
XIV priedas

Tarybos pozicija Pakeitimas

angliavandeni
ai (išskyrus 
poliolius)

4 kcal/g — 17 kJ/g angliavanden
iai (išskyrus 
poliolius)

4 kcal/g (17 kJ/g)

poliolių 2,4 kcal/g — 10 kJ/g poliolių 2,4 kcal/g (10 kJ/g)

baltymai 4 kcal/g — 17 kJ/g baltymai 4 kcal/g (17 kJ/g)

riebalai 9 kcal/g — 37 kJ/g riebalai 9 kcal/g (37 kJ/g)

salatrimai 6 kcal/g — 25 kJ/g salatrimai 6 kcal/g  (25 kJ/g)

alkoholis 

(etanolis)
7 kcal/g — 29 kJ/g alkoholis 

(etanolis)
7 kcal/g (29 kJ/g)
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organinė 

rūgštis
3 kcal/g — 13 kJ/g organinė 

rūgštis
3 kcal/g (13 kJ/g)

skaidulinės 

medžiagos
2 kcal/g — 8 kj/g skaidulinės 

medžiagos
2 kcal/g (8 kj/g)

eritritolis 0 kcal/g — 0 kj/g eritritolis 0 kcal/g (0 kj/g)

Or. en

Pakeitimas 107

Tarybos pozicija
XV priedo lentelės pirma eilutė

Tarybos pozicija Pakeitimas

energinė vertė kJ ir kcal energinė vertė kcal (kJ)

Or. en


