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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Reglamento pasiūlyme nustatomos sąlygos, pagal kurias ateityje bus leidžiama ženklinti ir 
reklamuoti mitybiniais ir sveikatingumo teiginiais apibūdintus maisto produktus.

Tam tikri mitybiniai teiginiai, pvz., „liesas“ arba „becukris“, privalo atitikti reglamento 
pasiūlyme nustatytus reikalavimus ir Komisija pasilieka teisę nustatyti tam tikrų maisto produktų 
vadinamuosius maistingumo profilius, kurių privaloma laikytis maisto produktų reklamoje 
vartojant mitybinius ir sveikatingumo teiginius, o sveikatingumo teiginius Komisija siūlo leisti 
vartoti tik moksliškai įrodžius jų poveikį ir gavus atsakingos institucijos leidimą. Teiginiai, 
kuriais apibūdinamas tik maisto produktų poveikis gerai savijautai, pvz., „maisto produktas 
suteikia žvalumo, jaunina arba gerai nuteikia“, būtų apskritai draudžiami.

Nuomonės referentė kritiškai vertina Komisijos pasiūlymą ir mano, kad jis daugelyje vietų 
taisytinas.

Nagrinėtinas net ir Komisijos ketinimas – taikyti draudimą su tam tikromis išlygomis –, kuriuo 
grindžiamas reglamento projektas.

Vartotojui būtina pateikti tikslią, išsamią informaciją apie jo kasdien vartojamus maisto 
produktus. Didelę dalį šios informacijos pateikia pats gamintojas. Informacija, kaip ir produkto 
kaina, gali nulemti vartotojo apsisprendimą pirkti gaminį. Tačiau ir Europos maisto produktų 
gamintojai turi paisyti teisės. Šiuo metu taikoma daugybė nacionalinių ir europinių normų, 
reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą etiketėmis ir maistingumo nuorodas. Be to, 
galioja bendras draudimas teikti klaidinančią reklamą.

Abejonių kelia visų pirma reglamento pasiūlymo 4 straipsnyje numatomi įvesti maisto produktų 
maistingumo profiliai. Komisijos pageidavimu, norint maisto produktų reklamoje vartoti 
mitybinius arba sveikatingumo teiginius, prieš tai visų pirma turėtų būti nustatomas tuose 
produktuose esantis cukraus, druskos ir riebalų kiekis. Tačiau maisto produktų skirstymas į 
palankaus ir nelabai palankaus maistingumo profilio maisto produktus prieštarauja subalansuotos 
mitybos idėjai. Iš esmės nėra gerų arba blogų maisto produktų. Lemiamą reikšmę turi 
suvartojamų maisto produktų proporcija. Reglamento projekte taip pat pasigendama tikslaus 
maistingumo profilio sąvokos apibrėžimo ir įtvirtinimo. Kol šis reiškinys moksliškai neištirtas, 
maistingumo profilio sąvokos nereikėtų vartoti.

Reglamento projekto 10 straipsnyje numatyta kelis mėnesius trunkanti vieninga leidimų, kuriais 
suteikiama teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarka, už 
kurią atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas – biurokratiškas, 
nepraktiškas, o atsižvelgiant į Lisabonos strategiją – ir nepriimtinas. Nuomonės referentė palaiko 
Komisijos siekį sukonkretinti maisto produktų ženklinimui ir reklamai keliamus reikalavimus, 
tačiau visiškai nepritaria jos pasiūlytai išankstinei patikros procedūrai.

Taip pat reikėtų apsvarstyti reglamento pasiūlymo 11 straipsnyje įtvirtintą draudimą vartoti 
vadinamuosius menamus sveikatingumo teiginius. Kodėl ateityje reklamoje turėtų būti 
draudžiama vartoti asmeninius pojūčius išreiškiančius teiginius apie gerą savijautą, pvz., „padeda 
išlikti jaunam“ arba „suteikia energijos“? Vartotojas geba identifikuoti informaciją apie pojūčius 
ir nuotaikas bei atitinkamai ją įvertinti. Absoliutus draudimas vartoti tokius teiginius būtų 
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neproporcingas, juo labiau, kad Direktyva dėl klaidinančios reklamos ir ženklinimo direktyvų jau 
įtvirtintas draudimas klaidinti vartotojus. Todėl Komisija privalo atsakyti į klausimą, ar 
reglamento pasiūlyme iš tiesų orientuojamasi į Europos Teisingumo Teismo vartojamą „paprasto 
vartotojo“ sąvoką. Neteisinga nuo pat pradžių nuvertinti vartotojų gebėjimą identifikuoti bendro 
pobūdžio teiginius apie gerą savijautą kaip reklamą, juos įvertinti ir suabejoti jų teisingumu.

Apskritai daugiau nei abejotina, ar šis reglamentas iš tiesų padės kovoti su ydingais mitybos 
įpročiais Europos Sąjungoje. Augantis antsvorį turinčių žmonių skaičius mūsų modernioje 
visuomenėje, be abejonės, atspindi netinkamus gėrimo ir valgymo įpročius. Tačiau įtakos tam 
gali turėti ir kiti veiksniai, pavyzdžiui, judėjimo stoka, aplinkos tarša arba stresas. Esant tokioms 
tendencijoms, ateityje tikrai padidės sveikatos apsaugos išlaidos, todėl su šiomis tendencijomis 
reikia kovoti. Vis dėlto maisto produktų reklamos turinio reglamentavimas, nuomonės referentės 
įsitikinimu, neužkirs tam kelio. Priežastis, dėl kurių susiklostė tokia padėtis, lemia ne nevaržoma 
maisto produktų reklama, o kiti visuomenės veiksniai. Todėl norint ilgainiui pakeisti ir teigiama 
linkme pakreipti mitybos įpročius, negalima tenkintis vien tik draudimais ir apribojimais. Laikui 
bėgant tik vartotojų pripažinti ir įsisavinti mitybos įpročiai gali padėti pakeisti padėtį. Šia linkme 
vykdoma šviečiamoji veikla kai kuriose valstybėse padės pasiekti geresnių rezultatų negu nauja 
valstybinės kontrolės sistema.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas prašo Aplinkos apsaugos, visuomenės 
sveikatos ir maisto saugos komiteto šiuos pakeitimus įtraukti į savo pranešimą.

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

(6) Maisto produktus, kurių reklamoje 
vartojami atitinkami teiginiai,vartotojas gali 
įvertinti kaip produktus, maistingumo, 
fiziologiniu ar sveikatingumo požiūriu kaip 
pranašesnius už panašius ar kitus produktus, 
kurių sudėtyje tokių maistinių medžiagų 
nėra. Tai gali paskatinti vartotoją priimti 
sprendimus, tiesiogiai lemiančius bendrą 
tokį atskirų maistinių medžiagų arba kitų 
medžiagų suvartojamą kiekį, kuris 
neatitinka mokslinių rekomendacijų.
Siekiant užkirsti kelią šiam 
nepageidautinam poveikiui, prasminga 

(6) Maisto produktus, kurių reklamoje 
vartojami atitinkami teiginiai,vartotojas gali 
įvertinti kaip produktus, maistingumo, 
fiziologiniu ar sveikatingumo požiūriu kaip 
pranašesnius už panašius ar kitus produktus, 
kurių sudėtyje tokių maistinių medžiagų 
nėra.

  
1 Dar neskelbtas Oficialiajame leidinyje.
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numatyti tam tikrus apribojimus, taikomus 
tokiais teiginiais apibūdinamiems 
produktams. Todėl tam tikrų medžiagų, 
pavyzdžiui, alkoholio, kiekis produkte arba 
produkto maistingumo profilis yra 
tinkamas kriterijus, padedantis nuspręsti, 
ar produktas gali būti apibūdinamas 
atitinkamais teiginiais.

Pagrindimas

Maisto produktų skirstymas į palankaus ir nelabai palankaus maistingumo profilio maisto 
produktus prieštarauja subalansuotos mitybos idėjai. Iš esmės nėra gerų arba blogų maisto 
produktų. Lemiamą reikšmę turi suvartojamų maisto produktų proporcija. Taip pat neteisinga 
manyti, kad tokie teiginiai turės neigiamos įtakos vartotojų apsisprendimui.

Pakeitimas 2
7 konstatuojamoji dalis

(7) Nustatant maistingumo profilį galima 
atsižvelgti į įvairių maistinių medžiagų ir 
mitybinį fiziologinį poveikį turinčių 
medžiagų, ypač riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, trans-riebalų rūgščių, druskos 
(natrio) ir cukraus, kurių nesaikingai 
vartoti nerekomenduojama, bei 
polinesočiųjų ir mononesočiųjų riebalų 
rūgščių, turimų angliavandenių, išskyrus,
cukrų, vitaminus, mineralines medžiagas, 
baltymus ir skaidulines medžiagas, kiekius.
Nustatant maistingumo profilį 
atsižvelgiama į įvairias maisto produktų 
kategorijas ir šių maisto produktų 
reikalingumą bei svarbą bendrai mitybai.
Įtvirtinus maistingumo profilius, išimtis 
gali būti būtina taikyti tam tikriems maisto 
produktams ar maisto produktų 
kategorijoms, atsižvelgiant į jų paskirtį ir 
svarbą gyventojų mitybos įpročiams. Tam 
reikėtų imtis kompleksinių techninių 
veiksmų, o Komisijai turėtų būti įpareigota 
numatyti atitinkamas priemones.

išbraukta
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Pagrindimas

Maisto produktų skirstymas į palankaus ir nelabai palankaus maistingumo profilio maisto 
produktus prieštarauja subalansuotos mitybos idėjai. Iš esmės nėra gerų arba blogų maisto 
produktų. Lemiamą reikšmę turi suvartojamų maisto produktų proporcija. Šiuo metu įvairiais 
nacionaliniais ir Europos teisės aktais jau reglamentuojamas mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
vartojimas. Šis procesas neturėtų būti saistomas dar ir maistingumo profilio, kuris reglamento 
pasiūlyme iš esmės nėra aiškiai apibrėžtas.

Pakeitimas 38
11 konstatuojamoji dalis

11) Naudojant teiginius apie poveikį mitybai 
ir sveikatai reikia daugiausia atsižvelgti į 
mokslinius duomenis, ir prekybos maistu 
įmonės, naudojančios šiuos teiginius, turi 
juos patvirtinti faktais.

11) Naudojant teiginius apie poveikį mitybai 
ir sveikatai reikia daugiausia atsižvelgti į 
mokslinius duomenis, ir prekybos maistu 
įmonės, naudojančios šiuos teiginius, turi 
juos patvirtinti faktais. Teiginių 
pagrindimas moksliniais duomenimis 
atitinka teiginiuose išdėstytų privalumų 
pobūdį.

Justification

In accordance with the general principles embodied in the Regulation establishing the European 
Food Safety Authority, the present regulation should establish a requirement for proportionality 
in relation to the nature of the claims made for products: for example, a higher level of scientific 
substantiation should be required for 'reduction of disease risk claims' than for 'functional 
claims'.

Pakeitimas 4
14 konstatuojamoji dalis

(14) Bendrijos rinkoje vartoti sveikatingumo 
teiginius turėtų būti leidžiama tik atlikus 
aukščiausio lygio mokslinį įvertinimą. Tam, 
kad būtų užtikrintas vieningas mokslinis 
šių teiginių vertinimas, jį turėtų atlikti 
Europos maisto saugos tarnyba.

(14) Bendrijos rinkoje vartojami
sveikatingumo teiginiai turi būti moksliškai 
įrodomi.
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Pagrindimas

Užuot taikius daug sąnaudų reikalaujančią leidimo suteikimo procedūrą pakanka užtikrinti, kad 
pateikiami sveikatingumo teiginiai būtų moksliškai įrodomi.

Pakeitimas 5
15 konstatuojamoji dalis

(15) Be mitybos esama daugybės kitų 
veiksnių, galinčių paveikti psichinę būklę ir 
elgesį. Todėl informavimas apie šias 
funkcijas yra labai kompleksiškas procesas 
ir ženklinant arba reklamuojant maisto 
produktus labai sunku trumpu teiginiu 
perteikti išsamią, teisingą ir turiningą 
informaciją. Todėl tikslinga uždrausti 
vartoti teiginius, kuriuose nurodomas 
poveikis žmogaus psichikai arba elgsenai.

(15) Be mitybos esama daugybės kitų 
veiksnių, galinčių paveikti psichinę būklę ir 
elgesį. Todėl informavimas apie šias 
funkcijas yra labai kompleksiškas procesas 
ir ženklinant arba reklamuojant maisto 
produktus labai sunku trumpu teiginiu 
perteikti išsamią, teisingą ir turiningą 
informaciją.

Pagrindimas

Bendras draudimas vartoti vadinamuosius menamus sveikatingumo teiginius yra 
neproporcingas. Taip pat neteisinga nuo pat pradžių manyti, kad vartotojas negebės tokių 
bendro pobūdžio ir veikiau neapibrėžtų teiginių identifikuoti kaip reklamos ir atitinkamai jų 
įvertinti. Vartotojų interesai taip pat ginami reglamento pasiūlymo 3 straipsnyje įtvirtinant 
draudimą vartoti klaidinančius teiginius.

Pakeitimas 6
16 konstatuojamoji dalis

(16) Direktyvoje 96/8/EB dėl maisto 
produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio 
dietoms svoriui mažinti, numatyta, kad 
ženklinant tokius produktus etiketėmis, juos 
reklamuojant ir pateikiant draudžiama 
nurodyti, kiek svorio galima prarasti juos 
vartojant, kiek nuslopsta alkio arba padidėja 
sotumo jausmas. Vis daugiau prekiaujama 
maisto produktais, pažymėtais teiginiais ir 
nuorodomis apie tų produktų savybę 
sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį, nors iš 
tiesų jie nėra skirti mitybai svoriui mažinti.

(16) 1996 m. vasario 26 d. Komisijos 
direktyvoje 96/8/EB dėl maisto produktų, 
skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms 
svoriui mažinti, numatyta, kad ženklinant 
tokius produktus etiketėmis, juos 
reklamuojant ir pateikiant draudžiama 
nurodyti, kiek svorio galima prarasti juos 
vartojant, kiek nuslopsta alkio arba padidėja 
sotumo jausmas. Vis daugiau prekiaujama 
maisto produktais, pažymėtais teiginiais ir 
nuorodomis apie tų produktų savybę 
sumažinti suvartojamų kalorijų kiekį, nors iš 
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Todėl tikslinga uždrausti ženklinti bet 
kokius maisto produktus nuorodomis apie 
tokias produkto savybes.

tiesų jie nėra skirti mitybai svoriui mažinti.
Todėl tikslinga įvertinti, ar minėtos 
Direktyvos nereikia papildyti tokių maisto
produktų vartojimą reglamentuojančiomis 
nuostatomis.

Pagrindimas

Užuot taikius absoliutų draudimą prasmingiau būtų įvertinti, ar atsižvelgiant į šioje 
konstatuojamoje dalyje minimus maisto produktus atitinkamomis nuostatomis nereikėtų papildyti 
Direktyvos 96/8/EB dėl maisto produktų, skirtų sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui 
mažinti.

Pakeitimas 7
17 konstatuojamoji dalis

(17) Sveikatingumo teiginiams, kuriais 
remiantis patvirtintomis neginčijamomis 
mokslinėmis išvadomis apibūdinama 
maistinių medžiagų arba kitų augimui, 
vystymuisi ir normalioms fiziologinėms 
organizmo funkcijoms reikalingų medžiagų 
paskirtis, turėtų būti taikoma kitokia 
įvertinimo ir leidimo suteikimo procedūra.
Todėl būtina parengti sąrašą leistinų 
teiginių, kuriais apibūdinama maistinės ar 
kitos medžiagos paskirtis.

(17) Sveikatingumo teiginiai, kuriais 
remiantis patvirtintomis neginčijamomis 
mokslinėmis išvadomis apibūdinama 
maistinių medžiagų arba kitų augimui, 
vystymuisi ir normalioms fiziologinėms 
organizmo funkcijoms skirtų medžiagų 
paskirtis, turėtų atitikti patvirtintas 
moksliškai pripažintas išvadas.

Pagrindimas

Reglamento projekte numatyta taikyti kelis mėnesius trunkančią vieningą leidimų, kuriais 
suteikiama teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarką, už 
kurią atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas – biurokratiškas, 
nepraktiškas, o atsižvelgiant į Lisabonos strategiją – ir nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti 
išankstinės patikros procedūros ir ją reglamentuojančių administravimo normų. Visiškai pakaktų 
užtikrinti, kad sveikatingumo teiginių poveikis atitiktų patvirtintas ir moksliškai pripažintas 
išvadas.

Pakeitimas 8
18 konstatuojamoji dalis
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(18) Atsižvelgiant į mokslinę ir techninę 
pažangą sąrašas prireikus turėtų būti 
tikslinamas. Sąrašo peržiūra yra techninė 
įgyvendinimo priemonė, kurią priimti 
turėtų būti pavesta Komisijai siekiant 
supaprastinti ir pagreitinti procedūrą.

išbraukta

Pagrindimas

Reglamento projekte numatyta taikyti kelis mėnesius trunkančią vieningą leidimų, kuriais 
suteikiama teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarką, už 
kurią atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas – biurokratiškas, 
nepraktiškas, o atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir – nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti 
pirminės patikros procedūros ir ją reglamentuojančių administravimo normų.

Pakeitimas 9
20 konstatuojamoji dalis

(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
padėtų vartotojui apsispręsti pasirinkti 
sveiką mitybą, Institucijai atliekant 
vertinimą ir vėliau leidimo suteikimo 
procedūros metu turėtų būti atsižvelgiama į 
sveikatingumo teiginio formuluotę ir 
pateikimą.

(20) Būtina užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
padėtų vartotojui apsispręsti pasirinkti 
sveiką mitybą.

Pagrindimas

Užuot taikius daug sąnaudų reikalaujančią leidimo suteikimo procedūrą pakanka užtikrinti, kad 
sveikatingumo teiginiai būtų suprantami vartotojui.

Pakeitimas 10
22 konstatuojamoji dalis

(22) Siekiant užtikrinti skaidrumą ir 
išvengti pakartotinių prašymų leisti vartoti 
jau įvertintus teiginius, reikėtų parengti 
tokių teiginių registrą.

išbraukta
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Pagrindimas

Reglamento projekte numatyta taikyti kelis mėnesius trunkančią vieningą leidimų, kuriais 
suteikiama teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarką, už 
kurią atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas – biurokratiškas, 
nepraktiškas, o atsižvelgiant į Lisabonos strategiją – ir nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti 
pirminės patikros procedūros ir ją reglamentuojančių administravimo normų.

Pakeitimas 11
23 konstatuojamoji dalis

(23) Atsižvelgiant į mokslinę ir techninę 
pažangą registras prireikus turėtų būti 
tikslinamas. Registro peržiūra yra techninė 
įgyvendinimo priemonė, kurią priimti 
turėtų būti pavesta Komisijai siekiant 
supaprastinti ir pagreitinti procedūrą.

išbraukta

Pagrindimas

Reglamento projekte numatyta taikyti kelis mėnesius trunkančią vieningą leidimų, kuriais 
suteikiama teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarką, už 
kurią atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas – biurokratiškas, 
nepraktiškas, o atsižvelgiant į Lisabonos strategiją – ir nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti 
pirminės patikros procedūros ir ją reglamentuojančių administravimo normų.

Pakeitimas 12
24 konstatuojamoji dalis

(24) Siekiant skatinti maisto ir žemės ūkio 
pramonės mokslinius tyrimus ir raidą, 
turėtų būti apsaugomos inovatorių 
investicijos į informacijos ir duomenų, 
padedančių įregistruoti teiginius pagal šį 
Reglamentą, rinkimą. Tačiau siekiant 
išvengti nereikalingų pakartotinių tyrimų ir 
bandymų, turi būti nustatoma apsaugos 
trukmė.

išbraukta
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Pagrindimas

Reglamento projekte numatyta taikyti kelis mėnesius trunkančią vieningą leidimų, kuriais 
suteikiama teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarką, už 
kurią atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas – biurokratiškas, 
nepraktiškas, o atsižvelgiant į Lisabonos strategiją – ir nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti 
pirminės patikros procedūros ir ją reglamentuojančių administravimo normų.

Pakeitimas 13
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

24 a) Mažoms ir vidutinėms įmonėms 
reikėtų suteikti specialią pagalbą parengti 
byloms ir padengti su šiuo centralizuotu 
vertinimu susijusias išlaidas.

Justification

SMEs should not be penalised by the introduction of the new system.

Pakeitimas 14
26 konstatuojamoji dalis

(26) Būtina numatyti pereinamąjį laikotarpį, 
per kurį maisto pramonės įmonės galėtų 
prisitaikyti prie šio Reglamento reikalavimų.

(26) Būtina numatyti reikiamą pereinamąjį 
laikotarpį, per kurį maisto pramonės įmonės 
galėtų prisitaikyti prie šio Reglamento 
reikalavimų.

Pagrindimas

Įmonėms reikėtų duoti užtektinai laiko, kad jos galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų.

Pakeitimas 14
1 straipsnio 3 dalis

3. Šio Reglamento reikalavimų 
neatitinkantys mitybiniai ir sveikatingumo 
teiginiai laikomi klaidinančia reklama 

išbraukta
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pagal Tarybos direktyvą 84/450/EEB.

Pagrindimas

Pagal 3 dalies nuostatas visi Reglamento reikalavimų neatitinkantys mitybiniai ir sveikatingumo 
teiginiai per se laikomi klaidinančia reklama teisinės fikcijos aspektu. O galimybės patikrinti, ar 
tam tikras teiginys gali suklaidinti vartotoją, nenumatyta. Toks reikalavimas yra neproporcingas 
ir prieštarauja pagrindiniams teisės principams.

Pakeitimas 15

28 a konstatuojamoji dalis (nauja)

28 a) Komisija turėtų surengti bendrą 
informacijos apie mitybos klausimus ir 
būtinybę įgyti sveikus mitybos įpročius 
kampaniją.

Justification

Obesity is becoming a major problem in the EU. So it would be appropriate to launch, in tandem 
with the adoption of this Regulation, a general information campaign on eating habits to raise 
public awareness of this issue.

Pakeitimas 16

1 straipsnio 2 dalis

2. Šis Reglamentas turi būti taikomas 
etiketėse nurodytiems teiginiams apie 
poveikį mitybai ir sveikatai, pateikiant ir 
reklamuojant produktus tokius, kokie jie yra, 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
produktams, kuris bus tiekiamas 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitiems panašiems maisto 
tiekėjams.

2. Šis Reglamentas turi būti taikomas 
etiketėse nurodytiems teiginiams apie 
poveikį mitybai ir sveikatai, pateikiant ir 
reklamuojant produktus tokius, kokie jie yra, 
galutiniam vartotojui, išskyrus veiksmus, 
kuriems taikomas 2000 m. gruodžio 19 d. 
Tarybos Reglamentas (EB) Nr. 2826/2000 
dėl žemės ūkio produktams skirtų 
informavimo ir skatinimo veiksmų vidaus 
rinkoje1. Jis taip pat taikomas produktams, 
kuris bus tiekiamas restoranams, ligoninėms, 
mokykloms, valgykloms ir kitiems 
panašiems maisto tiekėjams.
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-----------------
OL L 328, 2000 12 23, p. 2, iš dalies pakeistas 
Reglamentu (EB) Nr. 2060/2004 (OL L 357, 
2004 12 2, p. 3).

Justification

The current wording is ambiguous and could give the impression that the advertising in question 
includes the promotion of agricultural products. European and national policies are in place to 
provide information about and promote agricultural products in general, subject to control by 
the Community authorities; these policies should be maintained in the interests of consumers 
themselves.

Pakeitimas 17

1 straipsnio 4 dalis

4. Šis Reglamentas taikomas nepažeidžiant 
specialių nuostatų dėl produktų, skirtų 
specialios paskirties Bendrijos teisės aktuose 
numatytai mitybai.

4. Šis Reglamentas taikomas nepažeidžiant 
specialių nuostatų dėl produktų, skirtų 
specialios paskirties Bendrijos teisės aktuose 
numatytai mitybai ir maisto papildų.

Justification

To avoid any confusion as to whether food supplements are included in the scope of this 
regulation, food supplements should specifically be mentioned in Article 1(4).

Pakeitimas 18

1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Kai produktas gali būti aiškiai 
apibrėžtas kaip maisto produktas arba 
maisto papildas, ir jei šio produkto etiketėje 
esantis teiginys atitinka šį reglamentą, 2001 
m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentas 2001/83/EB dėl 
Bendrijos kodekso, susijusio su žmonėms 
skirtais vaistais, netaikomas.
------------
OL L 311, 2001 11 28, p. 67. Direktyva, iš 
dalies pakeista Direktyva 2004/27/EB (OL L 
136, 2004 04 30, p. 34).

Justification

A food or food supplement which makes a claim relating to a person's physiological function 



PE 349.832v02-00 14/41 AD\553163LT.doc

LT

which fully complies with this regulation may nevertheless be adjudged by national authorities to 
be a medicine due to the recent amendment of Articles 1(2) and 2(2) of Directive 2001/83/EC, 
which gives pharmaceutical legislation precedence over food legislation. A company must be 
certain that when launching a product which fully complies with this regulation, it will not be 
challenged nationally under Directive 2001/83/EC. Otherwise the equal conditions and legal 
certainty for which this regulation strives will not be fulfilled. This regulation should therefore 
reinforce the provision made in Recital 7 of the recently adopted amending Directive to 
2001/83/EC, by stating that where products are clearly foods and foodstuffs, Directive 
2001/83/EC shall not apply.

Pakeitimas 19

1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Šis Reglamentas netaikomas mitybos 
priežiūros sistemų, kurios turi registruotus 
prekių ženklus, atvejais.

Justification

In an age when obesity is growing, it would be irresponsible of this regulation to outlaw diet 
monitoring systems such as 'weight watchers' which are well established in parts of Europe and 
provide consumers with a bona fide mechanism for weight loss, rather than promote particular 
products.

Pakeitimas 20

1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Šis Reglamentas netaikomas 
produktams, kurių etiketėse ir pateikiant 
produktus Bendrijos teisės aktuose 
draudžiama naudoti teiginius apie poveikį 
mitybai ir sveikatai bei reglamentuojama 
reklama.

Justification
According to the explanatory memorandum on the Commission proposal, one of the main 
reasons for drawing up the new regulation, bearing in mind that more and more claims are 
appearing on food labels, is that there are no specific Community provisions. Indeed, it is 
pointless to regulate what is already regulated, and the above amendment is likewise designed to 
ensure that this will not happen.

Wine in particular is already subject to specific Community legislation that prohibits nutrition 
and health claims in the labelling and presentation of the product and regulates advertising 
thereof. The individual acts concerned are Council Regulation (EC) No 1493/1999 on the 
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common organisation of the market in wine and Commission Regulation (EC) No 753/2002, 
which lays down rules governing the labelling and presentation of wine sector products. In 
addition, Council Regulation (EC) No 2826/2000 and Commission Regulation (EC) No 94/2002 
impose strict limits on information and promotion actions for wine on the internal market.

This specific Community legislation protects, and makes for transparency on, the market and 
allows wine to move freely within it; in so doing, it effectively fulfils the aims of the proposed 
new regulation, namely to achieve a high degree of consumer protection, enable products to 
move more freely within the internal market, increase legal certainty for those involved in 
business activity, guarantee fair competition, and foster and safeguard innovation related to the 
foods covered by the legislation.

Pakeitimas 21

2 straipsnio 2 dalies 6 punktas

6) „teiginys apie ligų rizikos sumažinimą“ 
reiškia bet kokį teiginį apie poveikį 
sveikatai, kuriame konstatuojama, įteigiama 
arba netiesiogiai išreiškiama, kad vartojant 
atitinkamą maisto kategoriją, maisto 
produktą arba vieną iš jo sudėtinių dalių 
žymiai mažesnis yra rizikos faktorius
susirgti viena iš žmonėms būdingų ligų;

6) „teiginys apie ligų rizikos sumažinimą“ 
reiškia bet kokį teiginį apie poveikį 
sveikatai, kuriame konstatuojama, įteigiama 
arba netiesiogiai išreiškiama, kad vartojant 
atitinkamą maisto kategoriją, maisto 
produktą arba vieną iš jo sudėtinių dalių 
žymiai sumažėja rizika susirgti viena iš 
žmonėms būdingų ligų;

Justification

Since the claims are intended to be understood by consumers, the definition must refer to the 
reduction of a risk and not of a risk factor. For instance, a claim about the reduction of the risk 
of a disease (e.g. 'may reduce the risk of a coronary/circulatory disorder') will be easier to 
understand than a claim about the reduction of a risk factor relating to that disorder (e.g. 'may 
reduce the level of homocystein').

Pakeitimas 57

2 straipsnio 2 pastraipos 8 a punktas (naujas)

(8a) „maisto produktų kategorija“ yra 
maisto produktų, kurių savybės ir 
naudojimas yra lygiaverčiai, grupė.

Pakeitimas 23
4 straipsnis
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4 straipsnis išbrauktas
Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 

vartojimo apribojimai
1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato 
specifinius maistingumo profilius, kuriais 
turi pasižymėti maisto produktai arba tam 
tikros maisto produktų kategorijos, kad 
juos būtų galima apibūdinti mitybiniais 
arba sveikatingumo teiginiais.
Šie maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:
a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, trans–
riebalų rūgščių,
b) cukraus,
c) druskos (natrio).
Maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą ir jos svarbą 
sveikatai, o ypač maistinių medžiagų ir kitų 
mitybinį fiziologinį poveikį turinčių 
medžiagų įtaką chroniškoms ligoms.
Komisija, nustatydama maistingumo 
profilius, tariasi su Institucija ir 
konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.
Išimtys ir pakeitimai, daromi atsižvelgiant į 
mokslo raidą, priimami 23 straipsnio 2 
dalyje minima tvarka.
2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, 
mitybinius teiginius,kuriais informuojama 
apie riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
trans–riebalų rūgščių, cukraus ir druskos 
(natrio) kiekio sumažinimą, leistina vartoti, 
jei tai daroma atsižvelgiant į šio 
Reglamento reikalavimus.
3. Gėrimai, kurių tūrinė alkoholio 
koncentracija didesnė kaip 1,2 proc., negali 
būti apibūdinami:
a) sveikatingumo teiginiais;
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b) mitybiniais teiginiais, išskyrus teiginius, 
informuojančius apie alkoholio arba 
energijos kiekio sumažinimą.
4. 3 dalyje nenurodyti maisto produktai 
arba maisto produktų kategorijos, kuriuos 
draudžiama arba ribotai leidžiama 
apibūdinti mitybiniais arba sveikatingumo 
teiginiais, gali būti nustatyti 23 straipsnio 2 
dalyje numatyta tvarka, atsižvelgiant į 
mokslines išvadas.

Pagrindimas

Maisto produktų skirstymas į palankaus ir nelabai palankaus maistingumo profilio maisto 
produktus prieštarauja subalansuotos mitybos idėjai. Iš esmės nėra gerų arba blogų maisto 
produktų. Lemiamą reikšmę turi suvartojamų maisto produktų proporcija. Šiuo metu įvairiais 
nacionaliniais ir Europos teisės aktais jau reglamentuojamas mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
vartojimas. Šis procesas neturėtų būti saistomas dar ir maistingumo profilio, kuris reglamento 
pasiūlyme iš esmės nėra aiškiai apibrėžtas.

Pakeitimas 24

4 a straipsnis (naujas)

4 a straipsnis
Vaikai

Mitybiniai arba sveikatingumo teiginiai, 
kuriems taikomas šis reglamentas, negali 
būti išimtinai arba pirmiausiai skirti 
vaikams.

Justification

Les enfants ne peuvent juger d'eux-mêmes si les allégations alimentaires et de santé sont 
raisonnables ou non; ils ne sauraient donc être exploités à des fins commerciales.

Pakeitimas 25

5 straipsnio 1 dalis

1. Mitybinius ir sveikatingumo teiginius 
leidžiama vartoti tik patenkinus šias sąlygas:

1. Mitybinius ir sveikatingumo teiginius 
leidžiama vartoti tik patenkinus šias sąlygas:

a) visuotinai pripažintais moksliniais a) visuotinai pripažintomis mokslinėmis 
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duomenimis įrodoma, kad esamas arba 
nesamas ar sumažintas medžiagos, 
nurodomos teiginyje, kiekis turi teigiamą 
mitybinį fiziologinį poveikį;

žiniomis įrodoma, kad esamas arba nesamas 
ar sumažintas maistinės arba kitos 
medžiagos, nurodomos teiginyje, kiekis turi 
teigiamą mitybinį fiziologinį poveikį; jei 
teiginys taikomas maisto produktui arba 
maisto produktų kategorijai, visuotinai 
pripažintomis mokslinėmis žiniomis turi 
būti įrodyta, kad maisto produktas arba 
maisto produktų kategorija turi teigiamą 
mitybinį ar fiziologinį poveikį;

b) teiginyje nurodomos medžiagos: b) teiginyje nurodoma maistinė arba kita 
medžiaga:

i) galutiniame produkte yra didelis kiekis 
kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose arba, 
jei tokių nuostatų nėra, kiekis, pakankamas 
daryti mitybinį fiziologinį poveikį, įrodomą 
visuotinai pripažintais moksliniais 
duomenimis; arba

i) galutiniame produkte yra didelis kiekis 
kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose arba, 
jei tokių nuostatų nėra, kiekis, pakankamas 
daryti mitybinį fiziologinį poveikį, įrodomą 
visuotinai pripažintais moksliniais 
duomenimis; arba

ii) nėra arba yra sumažintas jos kiekis, kuris 
turi mitybinį fiziologinį poveikį, įrodomą 
visuotinai pripažintais moksliniais
duomenimis;

ii) nėra arba yra sumažintas jos kiekis, kuris 
turi mitybinį fiziologinį poveikį, įrodomą 
visuotinai pripažintais moksliniais 
duomenimis;

c) kai tinkama, teiginyje nurodoma 
medžiaga yra tokios formos, kurią 
organizmas gali įsisavinti;

c) kai tinkama, teiginyje nurodoma maistinė 
arba kita medžiaga yra tokios formos, kurią 
organizmas gali įsisavinti;

d) produkto kiekyje, kuris pagrįstai gali būti 
suvartojamas, yra žymus teiginyje 
nurodomos medžiagos kiekis kaip apibrėžta 
Bendrijos teisės aktuose arba, jei tokių 
nuostatų nėra, kiekis, pakankamas daryti 
mitybinį fiziologinį poveikį, įrodomą 
visuotinai pripažintais moksliniais 
duomenimis;

d) produkto kiekyje, kuris pagrįstai gali būti 
suvartojamas, yra žymus teiginyje 
nurodomos maistinės arba kitos medžiagos 
kiekis kaip apibrėžta Bendrijos teisės 
aktuose arba, jei tokių nuostatų nėra, kiekis, 
pakankamas daryti mitybinį fiziologinį 
poveikį, įrodomą visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis;

e) patenkintos specialios sąlygos, taikomos 
atskiriems atvejams, išvardytos III arba IV 
skirsnyje.

e) patenkintos specialios sąlygos, taikomos 
atskiriems atvejams, išvardytos III arba IV 
skirsnyje.

Justification

Les conditions générales relatives à l'emploi d'allégations visées à l'article 5 sont excessives. Les 
allégations telles que "les fruits et les légumes sont bons pour la santé" seraient à l'avenir 
interdites, les fruits et les légumes n'étant pas des substances au sens de l'article 5. Il convient 
donc d'étendre le paragraphe 1, point a, aux allégations portant sur des denrées alimentaires ou 
des catégories de denrées alimentaires.
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Pakeitimas 26

6 straipsnio 1 dalis

1. Teiginiai apie poveikį mitybai ir sveikatai 
turi būti pagrįsti visuotinai pripažintais 
mokslo duomenimis.

1. Teiginiai apie poveikį mitybai ir sveikatai 
turi būti pagrįsti visuotinai atpažįstamomis
mokslo žiniomis arba, jei pagrindžiama 
atsižvelgiant į produktų kategoriją, 
duomenimis, sukauptais iš jų įprasto 
vartojimo patirties.
1 a. Pagrindimo lygis turi atitikti 
pateikiamo teiginio pobūdį.
1 b. Nurodymus dėl pagrindimo pobūdžio 
turi pateikti operatoriai. Atsakinga valdžios 
institucija ne vėliau kaip iki kito mėnesio 
pirmos dienos po to, kai paskelbiamas šis 
reglamentas, nustato informacinius tokio 
pagrindimo įvertinimo rodiklius.

Justification

Justification (for paragraph (1)) 

When it comes to substantiating claims, a system based solely on scientific data is not suitable 
for agricultural products such as herbal products. Knowledge derived from experience and 
tradition should also be taken into account. This point was recently accepted in the case of 
traditional herbal medicinal products (Directive 2004/24/EC), for which a special simplified 
registration procedure has been established which exempts them from the requirement to prove 
their clinical efficacy, in so far as the efficacy of the medicinal product is plausible on the basis 
of long-standing use and experience. Similarly, for traditional herbal extracts, the AFSFA 
(French food safety agency) proposes that the beneficial effects of products be substantiated on 
the basis of 'a body of knowledge established on the basis of data derived from traditional use'*.

Moreover, it is important to establish that the principle of proportionality should also apply to 
the level of substantiation to be provided for claims about products. Otherwise, the cost of such 
substantiation would quickly become prohibitive and beyond the possibilities of the great 
majority of SMEs.

Finally, to meet the essential requirements of legal certainty and to safeguard consumers' rights, 
it is essential to ensure total transparency in relation to the nature of the substantiation required 
by the European Food Safety Authority and the methods that authority uses to assess such 
substantiation.

* "Démarche d'évaluation de la sécurité, de l'intérêt et de l'allégation des denrées alimentaires, 
contenant des plantes, destinées à l'alimentation humaine" - February 2003 - AFSSA
http://www.afssa.fr

Justification (for paragraph (1a)):
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Account must be taken of the principle of proportionality, which consists in 'checking the 
accuracy or truthfulness of the claims made for the product on the basis of the proof provided by 
the manufacturer. The assessment is based on the principle of proportionality between the extent 
of the proof required and the impact of the effect claimed, in other words the significance of the 
impact of the product, or of the constituent for which the claim is made, on the consumer's 
physiology and the significance of its health consequences'**.

** Groupe de Travail du Conseil Scientifique de l'Agence du Médicament. Les "produits 
frontières" et les aliments porteurs d'allégations santé. Cha.Nutr.Diét.,1998,33(5): 289-292.

Pakeitimas 27
6 straipsnio 3 dalis

3. Valstybės narės kompetentingos įstaigos 
gali įpareigoti pramonės įmonių gamintoją 
arba produktą rinkai pateikusį asmenį, 
pateikti mokslinius dokumentus ir 
duomenis, atitinkančius šio Reglamento 
reikalavimus.

išbraukta

Pagrindimas

Kadangi pasiūlyta panaikinti leidimų suteikimo procedūrą, ši nuostata tampa negaliojančia.

Pakeitimas 28
9 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
84/450/EB, mitybinis teiginį, kuriame yra 
lyginamas tai pačiai kategorijai 
priklausančių maisto produktų 
maistingosios medžiagos kiekis ir (arba) 
energinė vertė, leistina vartoti tuo atveju, jei 
paprastas vartotojas lyginamuosius maisto 
produktus gali lengvai atpažinti arba aiškiai
įvardyti. Teiginyje turi būti nurodytas 
maistingosios medžiagos kiekio ir (arba) 
energinės vertės skirtumas, o lyginamų 
maisto produktų kiekis turi būti vienodas.

1. Nepažeidžiant Tarybos direktyvos 
84/450/EB, mitybinis teiginį, kuriame yra 
lyginamas maisto produktų maistingosios 
medžiagos kiekis ir (arba) energinė vertė, 
leistina vartoti tuo atveju, jei paprastas 
vartotojas lyginamuosius maisto produktus 
gali lengvai atpažinti arba aiškiai įvardyti.
Teiginyje turi būti nurodytas maistingosios 
medžiagos kiekio ir (arba) energinės vertės 
skirtumas, o lyginamų maisto produktų 
kiekis turi būti vienodas.

Pagrindimas

Lyginant produktus neturėtų būti apsiribojama tik tos pačios kategorijos produktais. Siekiant 
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suteikti išsamesnę informaciją turėtų būti leidžiama lyginti skirtingus maisto produktus, pvz., 
kalcio kiekį, esantį stiklinėje pieno ir stiklinėje apelsinų sulčių.

Pakeitimas 29
10 straipsnio 1 dalis

1. Sveikatingumo teiginius leistina vartoti tik
tuomet, jei jie atitinka bendruosius bei 
specifinius II skyriaus reikalavimus ir jei
juos vartoti leista pagal šio Reglamento 
nuostatas.

1. Sveikatingumo teiginius leistina vartoti, 
nebent jie neatitiktų bendrųjų ir specifinių II 
skyriaus reikalavimų.

Pagrindimas
10 straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas vartoti sveikatingumo teiginius, tik su viena išlyga.
Sveikatingumo teiginiai gali būti vartojami tik tuomet, jei juos leista vartoti pagal reglamento 
nuostatas. Šis draudimas yra per griežtas, kadangi jis taikomas pripažintiems ir moksliškai 
įrodytiems teiginiams, kurie vartotojų neklaidina. Reglamento projekte numatytas leidimų 
išdavimo procesas yra biurokratiškas, nepraktiškas, o atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir 
nepriimtinas. Todėl išankstinės patikros procedūros reikėtų visiškai atsisakyti.

Pakeitimas 30

10 straipsnio 2 dalies a punktas

a) teiginys, kuriame nurodoma 
subalansuotos mitybos ir sveikos 
gyvensenos svarba;

Išbraukta.

Or. en

Justification

Since a registration procedure evaluating the scientific substantiation is foreseen for all health 
claims, specific prohibitions no longer have to be expressly laid down. All claims that are 
scientifically substantiated should be allowed.

Pakeitimas 31

11 straipsnis

11 straipsnis
Teiginiai apie numanomą poveikį sveikatai

Išbraukta.



PE 349.832v02-00 22/41 AD\553163LT.doc

LT

1. Neleidžiama pateikti šių teiginių apie 
numanomą poveikį sveikatai:
a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maistingosios medžiagos arba maisto 
produkto naudą bendrai gerai sveikatai ir 
savijautai;
b) teiginių, kurie siejami su informacija 
apie psichologines arba elgsenos funkcijas;
c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose pateikiama informacija 
apie kūno svorio mažinamąsias arba svorio 
kontroliuojamąsias savybes, taip pat apie
svorio mažėjimo, galinčio atsirasti vartojant 
produktą, tempą ir dydį, apie alkio 
mažėjimą ar sotumo jausmo sustiprėjimą, 
ar su maistu gaunamos energijos kiekio 
sumažėjimą;
d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų ar labdaros 
organizacijų patarimai arba kuriais 
užsimenama, kad nevartojant šio maisto 
produkto gali nukentėti sveikata.
2. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su 
autoritetinga institucija, skelbia išsamias 
šio straipsnio taikymo rekomendacijas.

Justification

A virtually exhaustive list of prohibited implicit health claims is a disproportionate measure.
Publicity indications on products must not be banned. This would effectively make the 
advertising of food products impossible. There is other legislation intended to protect the 
consumer against genuinely misleading publicity.

Pakeitimas 32
12 straipsnis

12 straipsnis išbraukta
Sveikatingumo teiginiai, kuriuose 

pateikiama informacija apie visuotinai 
pripažintą maistingųjų arba kitokių 

medžiagų paskirtį.
1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos sveikatingumo 
teiginius, kuriuose, remiantis nustatytomis 
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neginčytinomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, paprastas vartotojas juos gali 
teisingai suprasti ir jie yra nurodyti 2 dalyje 
esančiame sąraše.
2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės turi 
pateikta Komisijai teiginių sąrašus 
vėliausiai ... (praėjus metams nuo 
paskutinės mėnesio, kurį buvo patvirtintas 
šis reglamentas, dienos).
Pasikonsultavusi su Institucija, Komisija, 
remdamasi 23 straipsnio procedūra, 
vėliausiai ... (praėjus trejiems metams nuo 
paskutinės mėnesio, kurį buvo patvirtintas 
šis reglamentas, dienos), paskelbia 1 dalyje 
numatytą Bendrijos leistinų teiginių, 
kuriuose pateikiama informacija apie 
maistinių arba kitų medžiagų įtaką 
augimui, vystymuisi ir normalioms 
fiziologinėms organizmo funkcijoms, 
sąrašą.
Šio sąrašo pakeitimai tvirtinami pagal 23 
straipsnyje numatytą procedūrą pačios 
Komisijos iniciatyva arba valstybės narės 
prašymu.
3. Įsigaliojus šiam Reglamentui, iki tol, kol 
bus priimtas 2 dalyje paminėtas sąrašas, 
maisto pramonės įmonės, prisiimdamos 
atsakomybę, gali vartoti 1 dalyje išvardytus 
sveikatingumo teiginius, jei šie atitinka šio 
Reglamento reikalavimus ir su šia sritimi 
susijusias atskirų šalių teisės aktų 
nuostatas, nepažeisdamos 22 straipsnyje 
numatytų apsaugos priemonių priėmimo.

Pagrindimas

Pasiūlius išbraukti 10 straipsnio 1 dalyje numatytus bendruosius draudimus vartoti 
sveikatingumo teiginius ir leidimų išdavimo procedūrą, šis straipsnis netenka prasmės, dėl to 
taip pat turi būti išbrauktas.
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Pakeitimas 33
13 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/13/EB 
2 straipsnio 1 dalies, teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą leistina vartoti tada, jei 
jiems vartoti išduotas leidimas pagal šio 
Reglamento reikalavimus.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 2000/13/EB 
2 straipsnio 1 dalies, teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą leistina vartoti tada, jei 
jie yra leistini pagal šio Reglamento 
reikalavimus.

Pagrindimas

Pasiūlius išbraukti 10 straipsnio 1 dalyje numatytus bendruosius sveikatingumo teiginių 
draudimus ir leidimų išdavimo procedūrą, atitinkamai turėtų būti pakeistas ir šis straipsnis.

Pakeitimas 34
14 straipsnis

14 straipsnis išbraukta

Prašymas gauti leidimą
1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą leidimą, reikia pateikti Institucijai 
prašymą.
Institucija:
a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad prašymą gavo.
Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada 
gautas prašymas;
b) nedelsdama praneša valstybėms narėms 
ir Komisijai apie prašymą bei pateikia joms 
patį prašymą ir visą pareiškėjo suteiktą 
informaciją;
c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodytą aprašo santrauką.
2. Prašyme pridedama toliau nurodyta 
informacija ir šie dokumentai:
a) pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas;
b) su sveikatingumo teiginiu susijusio 
maisto produkto arba maisto produktų 
kategorijos pavadinimas ir išskirtinės 
savybės;
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c) su sveikatingumo teiginiu susijusių 
tyrimų dokumentų kopijos, įskaitant 
galimus gauti nepriklausomų lyginamųjų 
tyrimų dokumentus, iš kurių aiškėja, kad 
teiginys atitinka šio Reglamento 
reikalavimus;
d) kitų su sveikatingumo teiginiu susijusių 
mokslinių tyrimų dokumentų kopijos;
e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
sveikatingumo teiginio formuluotės visomis 
Bendrijos kalbomis ir, jei reikėtų, 
specifinių teiginio vartojimo sąlygų;
f) aprašo santrauka.
3. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant prašymo parengimo ir 
pateikimo taisyklių, nustatomos 
pasikonsultavus su Institucija pagal 23 
straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

4. Prieš įsigaliojant šiam Reglamentui 
Institucija paskelbia išsamias gaires, kurios 
padėtų pareiškėjams parengti ir pateikti 
prašymus.

Pagrindimas

Reglamento projekte numatoma kelis mėnesius trunkanti vieninga leidimų, kuriais suteikiama 
teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarka, už kuriuos 
atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas yra biurokratiškas, nepraktiškas, o 
atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir – nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti išankstinio 
patikrinimo procedūros.

Pakeitimas 35
15 straipsnis

15 straipsnis išbraukta
Institucijos vertinimas

1. Savo vertinimą Institucija stengiasi 
pateikti per tris mėnesius nuo galiojančio 
prašymo pateikimo datos. Šis terminas 
pratęsiamas, jei Institucija pagal 2 dalį iš 
pareiškėjo pareikalauja papildomos 
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informacijos.
2. Prireikus Institucija gali pareikalauti iš 
pareiškėjo per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomus su prašymu susijusius 
dokumentus.
3. Rengdama savo vertinimą, Institucija 
patikrina:
a) ar pasiūlyta sveikatingumo teiginio 
formuluotė yra pagrįsta moksliniais 
duomenimis;
b) ar sveikatingumo teiginio formuluotė 
atitinka šio Reglamento reikalavimus;
c) ar pasiūlyta sveikatingumo teiginio
formuluotė yra išsami ir suprantama 
vartotojams;
4. Jei sveikatingumo teiginio vartojimui 
pritariama, vertinime nurodomi šie 
duomenys:
a) pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas;
b) su sveikatingumo teiginiu susijusio 
maisto produkto arba maisto produktų 
kategorijos pavadinimas ir išskirtinės 
savybės;
c) rekomenduojama pasiūlyto 
sveikatingumo teiginio formuluotė visomis 
Bendrijos kalbomis;
d) prireikus, maisto produkto vartojimo 
sąlygos ir (arba) papildomi paaiškinimai 
arba įspėjimai, kurie pažymimi ant etikečių 
arba reklamoje šalia vartojamų 
sveikatingumo teiginių.
5. Savo nuomonę, įskaitant pranešimą, 
kuriame nurodomas ir pagrindžiamas 
sveikatingumo teiginio vertinimas, 
Institucija perduoda Komisijai, valstybėms 
narėms ir pareiškėjui.
6. Pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 38 
straipsnio 1 dalį Institucija viešai paskelbia 
savo vertinimą.
Per 30 dienų nuo vertinimo paskelbimo 
datos visuomenė gali pateikti Komisijai 
savo nuomonę.
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Pagrindimas

Reglamento projekte numatoma kelis mėnesius trunkanti vieninga leidimų, kuriais suteikiama 
teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarka, už kuriuos 
atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas yra biurokratiškas, nepraktiškas, o 
atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir – nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti išankstinio 
patikrinimo procedūros.

Pakeitimas 36

15 straipsnio 3 dalies a punktas

a) ar pasiūlyta sveikatingumo teiginio 
formuluotė yra pagrįsta moksliniais 
duomenimis;

a) ar pasiūlyta sveikatingumo teiginio 
formuluotė yra moksliškai pagrįsta;

Pagrindimas

Scientific knowledge rather than data may be sufficient to substantiate the proposed wording of 
the health claim.

Pakeitimas 37

15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojama pasiūlyto sveikatingumo 
teiginio formuluotė visomis Bendrijos 
kalbomis;

c) rekomenduojama formuluotė kalbomis, 
kuriomis sveikatingumo teiginys bus 
teikiamas;

Pagrindimas

The obligation to word the proposal in all Community languages is cumbersome and 
unnecessary when the claim will not be used in all languages.

Pakeitimas 38
16 straipsnis

16 straipsnis išbraukta
Bendrijos leidimo išdavimas

1. Gavusi Institucijos vertinimą, Komisija 
per tris mėnesius 23 straipsnio 1 dalyje 
nurodytam komitetui pateikia sprendimo 
dėl prašymo projektą, parengtą atsižvelgus į 
Institucijos vertinimą, atitinkamas 
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Bendrijos teisės aktų nuostatas ir kitus 
tiesiogiai susijusius teisėtus veiksnius. Jei 
sprendimo projektas su Institucijos 
vertinimu nesutampa, Komisija paaiškina 
šiuos skirtumus.
2. Kiekviename sprendimo projekte, 
kuriame numatoma išduoti leidimą, 
nurodomi 15 straipsnio 4 dalyje minimi 
duomenys ir leidimo gavėjo vardas bei 
pavardė.
3. Galutinis sprendimas dėl prašymo 
priimamas pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą.
4. Apie savo sprendimą Komisija 
nedelsdama praneša pareiškėjui, o 
sprendimo detales paskelbia Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.
5. Leidimo išdavimas nesumažina maisto 
pramonės įmonės bendrosios civilinės ir 
baudžiamosios atsakomybės, susijusios su 
tam tikru maisto produktu.

Pagrindimas

Reglamento projekte numatoma kelis mėnesius trunkanti vieninga leidimų, kuriais suteikiama 
teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarka, už kuriuos 
atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas yra biurokratiškas, nepraktiškas, o 
atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir – nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti išankstinio 
patikrinimo procedūros.

Pakeitimas 39
17 straipsnis

17 straipsnis išbraukta
Leidimų pakeitimas, laikinas jų galiojimo 

sustabdymas ir panaikinimas
1. Pagal 14 straipsnį leidimo turėtojas gali 
pateikti prašymą pakeisti esamą leidimą.
2. Savo pačios iniciatyva, valstybės narės ar 
Komisijos prašymu Institucija pateikia 
vertinimą, kuriame nurodyta, ar 
sprendimas dėl sveikatingumo teiginio 
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vartojimo ir toliau atitinka šio Reglamento 
reikalavimus.
Savo vertinimą ji nedelsdama pateikia 
Komisijai, leidimo turėtojui ir valstybėms 
narėms. Pagal Reglamento (EB) Nr. 
178/2002 38 straipsnio 1 dalį Institucija 
viešai paskelbia savo vertinimą.
Institucijai paskelbus savo vertinimą, 
visuomenė per 30 dienų gali pateikti 
Komisijai savo nuomonę.
3. Komisija nedelsdama apsvarsto 
Institucijos vertinimą. Jei reikia, leidimas 
pakeičiamas, laikinai sustabdomas jo 
galiojimas arba panaikinamas pagal 16
straipsnyje nustatytą procedūrą.

Pagrindimas

Reglamento projekte numatoma kelis mėnesius trunkanti vieninga leidimų, kuriais suteikiama 
teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarka, už kuriuos 
atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas yra biurokratiškas, nepraktiškas, o 
atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir – nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti išankstinio 
patikrinimo procedūros ir ją reglamentuojančių administracinių normų.

Pakeitimas 40
18 straipsnis

18 straipsnis išbraukta
Bendrijos registras

1. Komisija įsteigia ir prižiūri Bendrijos 
mitybinių ir sveikatingumo teiginių apie 
maisto produktus registrą, toliau vadinamą 
„Registru“.
2. Į Registrą įtraukiami:
a) mitybiniai teiginiai ir jų vartojimo 
sąlygos, taikomos pagal priede pateikiamą 
informaciją;
b) leistini vartoti sveikatingumo teiginiai ir 
jų vartojimo sąlygos pagal 13 straipsnio 2 
dalį, 17 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 1 ir 
2 dalį, 21 straipsnio 2 dalį ir 22 straipsnio 2 
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dalį;
c) neleistinų vartoti sveikatingumo teiginių 
sąrašas.
Nuosavybės teise saugomų duomenų 
pagrindu leisti vartoti sveikatingumo 
teiginiai įrašomi į atskirą Registro priedą, 
kuriame nurodoma ši informacija:
(1) data, kai Komisija išdavė leidimą vartoti 
sveikatingumo teiginį, ir pirmojo 
pareiškėjo, kuriam buvo išduotas leidimas, 
vardas ir pavardė;
(2) nuoroda, kad sveikatingumo teiginį 
Komisija leido vartoti nuosavybės teise 
saugomų duomenų pagrindu;
(3) nuoroda, kad sveikatingumo teiginių 
vartojimas yra apribotas, nebent vartoti 
teiginį kitam pareiškėjui būtų leista 
nesiremiant pirmojo pareiškėjo nuosavybės 
teise saugomais duomenimis.
3. Registras skelbiamas viešai.

Pagrindimas

Reglamento projekte numatoma kelis mėnesius trunkanti vieninga leidimų, kuriais suteikiama 
teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarka, už kuriuos 
atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas yra biurokratiškas, nepraktiškas, o 
atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir – nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti išankstinio 
patikrinimo procedūros ir ją reglamentuojančių administracinių normų.

Pakeitimas 41
19 straipsnis

19 straipsnis išbraukta

Duomenų apsauga
1. Vėlesnis pareiškėjas negali remtis 
pirmojo pareiškėjo pareiškime pateiktais 
moksliniais duomenimis ir kita 
informacija, kurių reikalaujama 14 
straipsnio 2 dalyje, septynerius metus nuo 
leidimo išdavimo datos, nebent vėlesnis 
pareiškėjas dėl šių duomenų ir 
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informacijos naudojimo sutartų su 
ankstesniu pareiškėju, jog tokie duomenys 
ir informacija gali būti naudojama su 
sąlyga, kad:
a) moksliniai duomenys ir kita informacija 
skelbiami pirmojo pareiškėjo nuosavybės 
teise nuo pareiškimo įteikimo datos ir
b) pirmasis pareiškėjas nuo pareiškimo 
įteikimo datos turi išimtinę teisę panaudoti 
nuosavybės teise saugomus duomenis ir
c) sveikatingumo teiginiai negali būti 
patvirtinti, jei pirmasis pareiškėjas 
nepateikė nuosavybės teise saugomų 
duomenų.

2. Pagal 1 straipsnį nepasibaigus 
septynerių metų laikotarpiui joks kitas 
pareiškėjas neturi teisės remtis nuosavybės 
teise paskelbtais pirmojo pareiškėjo 
duomenimis, nebent Komisija nuspręstų, 
kad leidimas galėtų būti arba galėjo būti 
suteiktas be pirmojo pareiškėjo nuosavybės 
teise saugomų duomenų pateikimo.

Pagrindimas

Reglamento projekte numatoma kelis mėnesius trunkanti vieninga leidimų, kuriais suteikiama 
teisė maisto produktų reklamoje vartoti sveikatingumo teiginius, išdavimo tvarka, už kuriuos 
atsakinga Europos maisto produktų agentūra. Šis pasiūlymas yra biurokratiškas, nepraktiškas, o 
atsižvelgiant į Lisabonos strategiją ir – nepriimtinas. Todėl reikėtų atsisakyti išankstinio 
patikrinimo procedūros ir ją reglamentuojančių administracinių normų.

Pakeitimas 42

19 a straipsnis (naujas)

19 a straipsnis
Intelektinės nuosavybės teisės

Pateikiant prašymą leisti vartoti, 
įregistruoti arba skelbti tokį teiginį 
negalima pažeisti su pačiu teiginiu, 
moksliniais duomenimis ar kita į 
pareiškimo aprašą įtraukta informacija 
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susijusių pareiškėjo intelektinės 
nuosavybės teisių. Negalima pažeisti šių 
teisių apsaugą užtikrinančių Bendrijos 
teisės arba Bendrijos teisei 
neprieštaraujančių valstybių narių teisės 
nuostatų.

Or. fr

Pakeitimas 43

22 straipsnis

22 straipsnis Išbraukta.
Apsaugos priemonės

1. Jei valstybė narė turi rimtų priežasčių 
manyti, kad teiginys neatitinka šio 
reglamento arba kad 7 straipsnyje 
numatytas mokslinis pagrindimas yra 
nepakankamas, ta valstybė narė gali 
laikinai nutraukti to teiginio vartojimą savo 
teritorijoje.

Valstybė narė praneša apie tai kitoms 
valstybėms narėms ir Komisijai ir 
paaiškina, kodėl teiginio vartojimas buvo 
nutrauktas.
2. Sprendimas priimamas pagal 23 
straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą, 
prireikus, jei reikia, gavus atsakingos 
institucijos nuomonę.
Komisija gali pradėti šią procedūrą savo 
iniciatyva.
3. 1 pastraipoje minima valstybė narė gali 
būti nutraukusi teiginio vartojimą tol, kol 
jai pranešama apie 2 pastraipoje minimą 
sprendimą.

Justification

A provision permitting the 'temporary suspension' of claims which do not comply with the 
regulation or of those where the scientific substantiation appears uncertain infringes Article 28 
of the EC Treaty (principle of the free movement of goods). Against the backdrop of the 
untrammelled free movement of goods in the European internal market Article 22 should be 
deleted.



AD\553163LT.doc 33/1 PE 349.832v02-00

LT

Should it be impossible to delete it, the Member States' right referred to above only makes sense 
in the case of claims pursuant to Article 12(3), since the other claims are permitted by the EFSA 
and thus comply with the regulation. In addition, a measure adopted by a Member State would 
be justified only in a case where a misleading claim might be the basis for an actual health risk.
Article 22 would therefore have to be amended as indicated in Amendment 112

Pakeitimas 44

24 straipsnis

Siekdamos palengvinti veiksmingą 
mitybiniais ir sveikatingumo teiginiais 
apibūdintų maisto produktų stebėseną, 
valstybės narės gali reikalauti, kad 
gamintojas arba į jų teritorijos rinką tokius 
maisto produktus tiekiantis asmuo praneštų 
apie tų produktų pateikimą į rinką 
kompetentingai institucijai perduodamas jai 
to produkto etiketės pavyzdį.

Siekdamos palengvinti veiksmingą maisto 
produktų, apie kuriuos yra pateiktas 
mitybinis arba sveikatingumo teiginys, 
stebėseną, valstybės narės gali reikalauti, 
kad gamintojas arba į jų teritorijos rinką 
tokius maisto produktus tiekiantis asmuo 
praneštų apie tų produktų pateikimą į rinką 
kompetentingai institucijai perduodamas jai 
to produkto etiketės pavyzdį. Siekdama 
užtikrinti, kad būtų laikomasi Direktyvos 
2000/13/EB ir kad teikiama informacija 
neklaidintų vartotojo, Institucija stebi 
mitybiniais ir sveikatingumo teiginiais 
apibūdintų maisto produktų reklamos 
kampaniją.  

Justification

The advertising campaigns/logos/product endorsements by sportspersons play an important role 
in the way nutrition and health claims are perceived by the consumer. In the United States the 
validity of food advertising campaigns is monitored by the Federal Trade Commission and a 
similar situation should prevail at EU level, with the EFSA being permitted to monitor and 
comment upon particular cases where advertising misleads rather than informs the consumer.

Pakeitimas 45

25a straipsnis (naujas)

25a straipsnis
Pereinamojo laikotarpio priemonės

Prieš 26 straipsnyje numatytą įsigaliojimo 
datą pagal atskirų šalių nuostatas nurodyti 
intensyviam raumenų darbui reiklaingus 
maisto produktus apibūdinantys teiginiai 
gali ir toliau būti nurodomi, kol bus priimta 
Komisijos direktyva dėl intensyviam 
raumenų darbui, ypač sportininkams, 
reikalingų maisto produktų, kurios 
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pagrindą sudarys Direktyva 89/398/EEB 
dėl specialiosios paskirties maisto 
produktų.  

Justification

The Commission is currently working on a Commission directive on foods for intense muscular 
effort, under the framework directive on foods for particular nutritional uses (Directive 
89/398/EEC). This upcoming directive will clarify the requirements for claims in sports foods.
These claims are very specific to products used by athletes and therefore the specific directive 
enables the appropriate claims criteria to be defined. For this reason, it is appropriate to foresee 
transitional measures in this regulation until the appropriate directive has been adopted.

Pakeitimas 46

26 straipsnio 2 dalis

Jis taikomas [nuo pirmos šešto mėnesio po 
paskelbimo dienos].

Jis taikomas [nuo pirmos aštuoniolikto
mėnesio po paskelbimo dienos].

Justification

To allow reasonable time to adapt to the new rules laid down in the regulation, the transitional 
period, from the time of publication of the regulation to the date on which it becomes applicable, 
should be 18 months.

Pakeitimas 47

26 straipsnio 3 dalis

Į rinką pateikti arba paženklinti etiketėmis 
prieš tą datą šio reglamento neatitinkantys
maisto produktai gali būti parduodami iki 
[paskutinės vienuolikto mėnesio po 
paskelbimo dienos].

Į rinką pateikti arba paženklinti etiketėmis 
prieš pirmą šio reglamento taikymo dieną jo 
neatitinkantys maisto produktai gali būti 
parduodami iki [paskutinės aštuoniolikto
mėnesio dienos po pirmos jo taikymo
dienos] arba iki jų galiojimo laikotarpio 
pabaigos, priklausomai nuo to, kuris 
laikotarpis yra ilgesnis.

Justification

The transitional period may not be sufficient, since publication of the EFSA guidelines, the 
authorisation procedure (6 months at least), and the alterations to labelling and presentation 
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might not be possible to complete within the 11 months specified in the Commission proposal as 
it now stands.

Pakeitimas 48

26 straipsnio 3a dalis (nauja)

Kiti nei 12 straipsnio 1 dalyje minimi 
sveikatingumo teiginiai, kuriais
apibūdinami maisto produktai, maisto 
produktų rūšys arba jų sudedamosios dalys 
prieš įsigaliojant šiam reglamentui, gali ir 
toliau būti vartojami laikantis esamų 
nuostatų, su sąlyga, kad prašymas būtų 
pateiktas pagal 14 straipsnį nė vėliau kaip 
po 12 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo datos ir prieš pasibaigiant 6 
mėn. periodui  po galutinio sprendimo 
priėmimo pagal 16 straipsnį. Tokiems 
prašymams netaikomi 15 straipsnio 1 
dalyje, 15 straipsnio 2 dalyje ir 16 
straipsnio 1 dalyje numatyti terminai.

Justification

Adequate transition arrangements are necessary. From the time the regulation applies, six 
months after publication, products need to be labelled in compliance with the new regulation.
However, the procedures outlined in Articles 14–17 of the Commission proposal will take 
significantly longer than six months.

Companies should therefore be permitted to continue to market their products which are 
currently on the market until a final decision by the EFSA and the Standing Committee, provided
that the company in question has made an application for the claim to be approved according to 
the authorisation procedure.

Pakeitimas 49

26 straipsnio 3a dalis (nauja)

Kaip minima 1 straipsnio dalyje, nuo šio 
reglamento įsigaliojimo datos iki 12 
straipsnio 2 dalyje minimų sąrašų 
patvirtinimo, kaip minima 12 straipsnio 1 
dalyje, verslo įmonių atsakomybe gali būti 
nurodomi sveikatingumo teiginiai, su 
sąlyga, kad jie atitinka šį reglamentą ir 
esamas jiems taikomas atskirų šalių 
nuostatas ir netrukdo patvirtinti 22 
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straipsnyje minimas apsaugos priemones.

Justification

The regulation should allow companies to continue to market their products currently on the 
market until the EFSA and the Standing Committee have taken a final decision.

Pakeitimas 50

26 straipsnio 3b dalis (nauja)

Kiti nei 12 straipsnio 1 dalyje minimi 
sveikatingumo teiginiai, nurodyti laikantis 
esamų nuostatų, susijusių su maisto 
produktais, maisto produktų rūšimis arba 
maisto medžiagomis įsigaliojus šiam 
reglamentui gali ir toliau būti iškelti, su 
sąlyga, kad prašymas gauti leidimą būtų 
pateiktas pagal 14 straipsnį nė vėliau kaip 
po 12 mėnesių nuo pirmos šio reglamento 
taikymo dienos, ne ilgiau kaip 6 mėn. po 
galutinio sprendimo priėmimo pagal 16 
straipsnį.

Or. es

Justification

The regulation should allow companies to continue to market their products currently on the 
market until the EFSA and the Standing Committee have taken a final decision, provided that a 
company to which this case applies has submitted an application to enable  its claim to be 
authorised under the authorisation procedure. The above transitional provision would be to the 
advantage of all the parties concerned, including the authorities responsible for the 
authorisation procedure.

Pakeitimas 51

Priedo 7a punktas (naujas) po punkto „Produktai be sočiųjų riebalų“

GRYNIEJI ANGLIAVANDENIAI
Šis terminas reiškia grynąjį kiekį, kuris 
lieka iš bendrojo angliavandenių kiekio 
atėmus labai nedidelį poveikį kraujo cukrui 
turinčius angliavandenius; grynieji 
angliavandeniai  = bendrasis 
angliavandenių kiekis - glicerinas -
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organinės rūgštys.  Cukraus alkoholiai 
neatimami, nes jie gali turėti poveikį kraujo 
cukrui, priklausomai nuo maisto produktų 
perdirbimo ir jų sudėties.

Justification

It has been proven that net-carbohydrate diets can contribute to weight loss.  Claims relating to 
net carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for information about 
net carbohydrate content in foods.

Pakeitimas 52

Priedo 7b punktas (naujas) po punkto „Produktai be sočiųjų riebalų“

MAŽAI ANGLIAVANDENIŲ TURINTYS 
PRODUKTAI
Teiginys, kad produktas turi mažai 
angliavandenių, arba bet koks kitas 
vartotojui tą pačią reikšmę turintis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
viename produkte yra ne daugiau nei 5g 
grynųjų angliavandenių, atsižvelgiant į tai, 
kad grynieji angliavandeniai reiškia grynąjį 
kiekį, kuris lieka iš bendrojo 
angliavandenių kiekio atėmus labai 
nedidelį poveikį kraujo cukrui turinčius 
angliavandenius; grynieji angliavandeniai  
= bendrasis angliavandenių kiekis -
glicerinas - organinės rūgštys.  Cukraus 
alkoholiai neatimami, nes jie gali turėti 
poveikį kraujo cukrui, priklausomai nuo 
maisto produktų perdirbimo ir jų sudėties.

Or. en

Justification

It has been proven that low-carbohydrate diets can contribute to weight loss. Claims relating to 
low carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for information 
about low carbohydrate content in foods.

Pakeitimas 53

Priedo 7c punktas (naujas) po punkto „Produktai be sočiųjų riebalų“



PE 349.832v02-00 38/41 AD\553163LT.doc

LT

MAŽIAU ANGLIAVANDENIŲ 
TURINTYS PRODUKTAI
Teiginys, kad produktas turi mažiau 
angliavandenių, arba bet koks kitas 
vartotojui tą pačią reikšmę turintis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
viename produkte yra ne daugiau nei 10g 
grynųjų angliavandenių, atsižvelgiant į tai, 
kad grynieji angliavandeniai reiškia grynąjį 
kiekį, kuris lieka iš bendrojo 
angliavandenių kiekio atėmus labai 
nedidelį poveikį kraujo cukrui turinčius 
angliavandenius; grynieji angliavandeniai  
= bendrasis angliavandenių kiekis -
glicerinas - organinės rūgštys.  Cukraus 
alkoholiai neatimami, nes jie gali turėti 
poveikį kraujo cukrui, priklausomai nuo 
maisto produktų perdirbimo ir jų sudėties.

Justification

It has been proven that reduced-carbohydrate diets can contribute to weight loss.  Claims 
relating to reduced carbohydrate content would meet the growing demand from consumers for 
information about reduced carbohydrate content in foods.

Pakeitimas 54

Priedo 18 punktas

NATŪRALUS VITAMINŲ IR/ARBA 
MINERALŲ ŠALTINIS

VITAMINŲ IR/ARBA MINERALŲ 
ŠALTINIS

Teiginys, kad produktas yra natūralus
vitaminų ir/arba mineralų šaltinis, arba bet 
koks kitas vartotojui tą pačią reikšmę turintis 
teiginys gali būti nurodomas tik tuo atveju,
jei produkto 100-e gramų arba 100-e 
mililitrų yra bent 15 proc. rekomenduojamos 
paros normos, pateiktos Tarybos direktyvos 
90/496/EEB priede.

Teiginys, kad produktas yra vitaminų ir/arba 
mineralų šaltinis, arba bet koks kitas 
vartotojui tą pačią reikšmę turintis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
produkto 100-e gramų (sausųjų medžiagų) 
yra bent 15 proc. rekomenduojamos 
maistinės vertės (RNV), 100-e mililitrų 
(skysčių) – 7,5 proc. RNV, 100-e 
kilokalorijų – 5 proc. RNV (1-ame 
megadžaulyje – 12 proc. RNV ) arba 15 
proc. RNV viename produkte.
Jei maisto produktai yra natūralūs 
vitaminų ir/arba mineralų šaltiniai, teiginį 
galima pradėti žodžiu „natūralus“.
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Justification

The conditions to which the use of the claim "source of" vitamins or minerals is subject should  
be modelled on the conditions laid down in the Codex Alimentarius, i.e apply different thresholds 
establishing a distinction between solid and liquid products. Moreover, the reference thresholds 
proposed by the Commission are likely to be seriously prejudicial to dairy products, despite their 
well-known and important contribution to calcium intake.

<Amend>Pakeitimas 55

Priedo 24a punktas (naujas)

KRAKMOLO ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra krakmolo 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
pačią reikšmę turintis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produkto 100-
e gramų yra bent 15g krakmolo.

Justification

As some consumers require products containing starch for health reasons, it should be possible 
for them to be labelled as such. The values comply with the provisions of the Codex 
Alimentarius.

Pakeitimas 56

Priedo 24b punktas (naujas)

SUDĖTINIŲ ANGLIAVANDENIŲ 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra sudėtinių 
angliavandenių šaltinis, arba bet koks kitas 
vartotojui tą pačią reikšmę turintis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
produkto 100-e gramų yra bent 25 g 
sudėtinių angliavandenių.

Justification

Complex carbohydrates are made up of long chains of simple sugars. They are found in their 
natural state in cereals, fruit, pulses (peas and beans), and other green vegetables. They include 
every type of digestible carbohydrates except mono- and disaccharides.

The energy in a food is supplied essentially by the following nutrients: proteins, carbohydrates, 
and fats.
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According to the dietary recommendations of various European countries, the intake of the 
above three nutrients should be as follows:

- not more than 30-35% of energy should come from fats;

- between 10 and 15% of energy should come from proteins;

- not less than 50% of energy should come from carbohydrates (preferably in the form of 
complex carbohydrates).

It is therefore important to inform consumers about foods that are a source of, or high in, 
carbohydrates so as to make them opt for healthier kinds of diets.

<Amend>Pakeitimas 57

Priedo 24c punktas (naujas)

DAUG KRAKMOLO TURINTIS 
PRODUKTAS
Teiginys, kad produktas turi daug 
krakmolo, arba bet koks kitas vartotojui tą 
pačią reikšmę turintis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produkto 100-
e gramų yra bent 30g krakmolo.

Justification

As some consumers require products containing starch for health reasons, it should be possible 
for them to be labelled as such. The values comply with the provisions of the Codex 
Alimentarius.
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