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Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 42

Europos Parlamentas atmeta Komisijos pasiūlymą. 

Or. en

Komisijos pasiūlytas tekstas Parlamento pakeitimas

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 43
- 1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(- 1a) Reikia pažymėti, kad įvairi ir 
subalansuota mityba yra būtina geros 
sveikatos sąlyga, atskirai paimti produktai 
atitinkamai yra svarbūs visai mitybai, o 
mityba yra tik vienas iš daugelio veiksnių, 
lemiančių kai kurių ligų, kuriomis serga 
žmonės, vystymąsi. Kiti veiksniai, tokie kaip 
amžius, genetiškai paveldėtas polinkis, 
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fizinio aktyvumo laipsnis, tabako vartojimo 
ir kiti žalingi įpročiai, aplinkos ir streso 
neigiamas poveikis taip pat gali nulemti 
ligos pradžią. Todėl sudarant Europos 
Sąjungos rekomendacijas sveikatos srityje, 
reikia atsižvelgti į visus šiuos veiksnius.

Or. fr

Justification

The legislative text should begin with this reminder.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 44
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Šis Reglamentas netaikomas 
paprastiems pranešimams per komercines 
ar nekomercines žiniasklaidos priemones, 
kurie yra viešųjų sveikatingumo tarnybų 
vykdomų kampanijų, siekiant skatinti 
sveiką mitybą valgant tam tikrus produktus, 
pavyzdžiui, rekomenduojamą kiekį vaisių, 
daržovių ar riebios žuvies, dalis.

Or. en

Justification

The Regulation should not ban communication of healthy eating messages in campaigns by 
national authorities and their representation in the labelling, advertising or presentation of 
foods. There are campaigns in Member States to promote the consumption of fruit and 
vegetables and oily fish, for example.

Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas 45
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos 
direktyvoje 89/398/EEB dėl valstybių narių 
teisės aktų, susijusių su atskirais mitybos 
įpročiais, derinimo pateikiamos specialios 
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maisto produktų, skirtų specialiems mitybos 
įpročiams, sudėties ir žymėjimo taisyklės, 
ypač atsižvelgiant į tokių maisto produktų 
specifines maistines savybes. Todėl daug 
šio Reglamento nuostatų nebus taikomi 
specialiems mitybos įpročiams skirtiems 
produktams. Vis dėlto būtina, kad 
mitybiniams ir sveikatingumo teiginiams 
taikomiems specialiems mitybos įpročiams 
skirtiems produktams nebūtų taikomos šio 
Reglamento nuostatos tiek, kiek tokie 
teiginiai yra būtini apibūdinti tokių 
produktų tinkamumą jų numatytam 
vartojimui. 

Or. en

Justification

Foods for particular nutritional uses are foodstuffs which are intended for people with special 
nutritional needs. Certain areas of the proposed Regulation are not suitable for such foods. 
The proposed Recital intends to clarify Article 1(4) of the Regulation stating that it applies 
without prejudice to foods for particular nutritional uses.

Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 46
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Neprivalomos nacionalinės žymenų 
tvirtinimo pakuotės priekyje schemos, 
patvirtintos valstybių narių ir sutampančios 
su šiame Reglamente pateiktais principais, 
nebus uždraustos. 

Or. en

Justification

Some Member State governments are currently researching and developing the most 
consumer friendly format for voluntary front of pack nutrition labelling schemes. Once such 
schemes are introduced by the national government and until such time as there is an EU 
wide scheme, they shall not be prohibited as long as they are in line with the principles 
established by this Regulation.
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Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 47
6 konstatuojamoji dalis 

(6) Maisto produktus, kurių reklamoje 
vartojami atitinkami teiginiai, vartotojas 
gali įvertinti kaip produktus, maistingumo, 
psichologiniu 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 
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.

išbraukta

Or. de

Justification

Merely asserting the 'undesirable' effect of nutrition and health claims in a recital cannot 
justify 'nutrient profiles' and the further bans on nutrition and health claims in the 
Commission proposal. This applies in particular to the supposed justification of the total ban 
on nutrition and health claims in relation to beverages containing more than 1.2% by volume 
of alcohol.

In accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 178/2002, adequate risk assessment and 
analysis - and not the mere statement of presumed links - is the precondition for food law 
standardisation. Without the requisite risk analysis, there can thus be no basis for the 
legislative approach involving 'nutrient profiles'.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Pakeitimas 48
6 konstatuojamoji dalis 
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(6) Maisto produktus, kurių reklamoje 
vartojami atitinkami teiginiai, 
vartotojas gali įvertinti kaip 
produktus, maistingumo, 
psichologiniu 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 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. 

(6) ) Maisto produktus, kurių reklamoje 
vartojami atitinkami teiginiai, 
vartotojas gali įvertinti kaip 
produktus, maistingumo, 
psichologiniu 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 numatyti tam tikrus 
apribojimus, taikomus tokiais 
teiginiais apibūdinamiems 
produktams. Todėl atsižvelgiant į 
produkto maistingumo profilį 
įeinančias medžiagas, būtų lengviau 
nustatyti, kokiais atitinkamais 
teiginiais apibūdinti produktą.

Or. es

Justification

The possibility of informing consumers about the characteristics and properties of foodstuffs, 
including the possible consequences of ingesting them, provided that true and scientifically 
proven information is being disseminated, may be maintained and guaranteed without 
exception.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 49
6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(6a) Kai kurių produktų sudėtyje gali būti 
nepageidautinų medžiagų ar priemaišų, 
tokių kaip metilo gyvsidabrio tune arba 
PCB/dvideginio riebioje žuvyje. Kitų maisto 
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produktų sudėtyje gali būti medžiagų, tokių 
kaip kofeinas arba hormoninio tipo 
medžiagų, kurios yra arba viešai 
tikrinamos, arba apie jas diskutuojama 
mokslininkų bendruomenėje. Kai manoma, 
kad produktą reikia apibūdinti teiginiu, 
toks sprendimas turi būti priimtas ir tada, 
kai to padarinys gali būti padidėjęs kokių 
nors nepageidaujamų medžiagų vartojimas.  

Or. en

Justification

Foods with undesirable high levels of contaminates or containing substances under public 
scrutiny should not be given a healthier image as this could lead to undesired higher 
consumption of these foods.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle, Holger Krahmer, Miroslav Ouzký

Pakeitimas 50
7 konstatuojamoji dalis 

(7) Nustatant maistingumo profilį gailima 
atsižvelgti į įvairių maistinių medžiagų ir 
mitybinį arba psichologinį poveikį turinčių 
medžiagų, ypač riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, transriebalų 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 Komisija turėtų būti įpareigota 
numatyti atitinkamas priemones. 

ištrinta
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Or. en

Justification

Establishing objective and science based nutrient profiles may prove an impossible task, as 
the impact of a foodstuff on health is not determined by its nutritional composition but by its 
use. People eat meals, which are combinations of individual foods, not foods in isolation. 
Against this background any policies based on such profiles are likely to be incoherent and 
lead to arbitrary decisions. Additionally, nutrient profiles will not serve any purpose from a 
health educational point of view.

Renate Sommer

Pakeitimas 51
7 konstatuojamoji dalis

(7) Nustatant maistingumo profilį gailima 
atsižvelgti į įvairių maistinių medžiagų ir 
mitybinį arba psichologinį poveikį turinčių 
medžiagų, ypač riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, transriebalų 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 Komisija turėtų būti 
įpareigota numatyti atitinkamas priemones.

(7) Nustatant maistingumo profilį reikia
atsižvelgti į visų įvairių maistinių medžiagų 
ir mitybinį arba psichologinį poveikį turinčių 
medžiagų 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 Europos maisto saugos tarnyba
turėtų būti įpareigota numatyti atitinkamas 
priemones.

Or. de

Justification

The establishment of nutrient profiles is a scientific exercise and should consequently be  
undertaken by EFSA exclusively. These nutrient profiles should be recognised by the 
Commission. Nutrient profiles should not be reduced to the sugar, salt and fat content of the 
food in question.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 52
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Didėja vartotojų patikimos ir 
objektyvios informacijos apie jų vartojamus 
maisto produktus poreikis. Maistingumo 
profiliais galima nustatyti kokybišką 
apibrėžimą, kuris vartotojams suteiktų 
informaciją apie maisto produktų sudėtyje 
esančių cukraus, druskos (natrio), sočiųjų 
riebalų rūgščių, transriebalų rūgščių ir kitų 
maistinių medžiagų (vitaminų, mineralinių 
ir skaidulinių medžiagų) kiekius. Šis 
kokybės apibrėžimas yra svarbi priemonė 
kovoje su degeneracinėmis ligomis, 
tokiomis kaip širdies ir kraujagyslių ligos 
bei vėžys.  

Or. nl

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 53
9 konstatuojamoji dalis 

(9) Siekiant užtikrinti, kad pateikiami 
teiginiai būtų teisingi, būtina, kad teiginiai 
būtų pristatomi ant galutinio produkto, 
pateikiamo pakankamais kiekiais, arba, kad 
medžiaga būtų arba jos nebūtų pateikiama 
tinkamai sumažintais kiekiais, ir jos 
mitybinis arba psichologinis poveikis būtų 
toks, kaip yra teigiama. Medžiaga taip pat 
turi būti tinkamai įsisavinama organizmo. Be 
to, didelis medžiagos, darančios teiginyje 
nurodytą mitybinį ar psichologinį poveikį, 
turi būti pateikiamas tokiais maisto produktų 
kiekiais, kokius, kaip pagrįstai manoma, 
galima suvartoti. 

(9) Siekiant užtikrinti, kad pateikiami 
teiginiai būtų teisingi, būtina, kad teiginiai 
būtų pristatomi ant galutinio produkto, 
pateikiamo pakankamais kiekiais, arba, kad 
medžiaga būtų arba jos nebūtų pateikiama 
tinkamai sumažintais kiekiais, ir jos 
mitybinis arba psichologinis poveikis būtų 
toks, kaip yra teigiama. Medžiaga taip pat 
turi būti tinkamai įsisavinama organizmo. Be 
to, didelis medžiagos, darančios teiginyje 
nurodytą mitybinį ar psichologinį poveikį, 
turi būti pateikiamas tokiais maisto produktų 
kiekiais, kokius, kaip pagrįstai manoma, 
galima suvartoti. Standartinės aktyviųjų 
medžiagų vertės, atsižvelgiant į sezoninius 
ir apdorojimo svyravimus, turėtų būti 
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teiginio turinio pagrindas. Turi būti 
taikomi suderinti tyrimo metodai, siekiant 
užtikrinti panašius tyrimo rezultatus.

Or. en

Justification

It is necessary to base any content declaration on both harmonised testing methods and 
average active substance values to avoid any misinterpretation of result leading to misleading 
consumer information.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 54
11 konstatuojamoji dalis 

(11) Naudojant teiginius apie poveikį 
mitybai ir sveikatai reikėtų 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. 
Moksliniai duomenys turi būti proporcingi 
siūlomo produktų nešamam pelnui. 

Or. fr

Justification

The general principles adopted by the Regulation setting up the European Food Safety 
Authority mean that we need to establish proportionality levels in terms of the claimed nature 
of the product: the level of scientific substantiation required for a claim of reduced risk of 
illness would therefore be higher than that required for a functional claim.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 55
11 konstatuojamoji dalis

(11) Naudojant teiginius apie poveikį 
mitybai ir sveikatai reikėtų 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.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard and 
Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 56
12 konstatuojamoji dalis 

(12) Kadangi maisto produktus ir galimą 
tokių produktų poveikį mitybos įpročiams ir 
bendram maisto produktų vartojimui 
apibūdinantys atitinkami mitybiniai ir 
sveikatingumo teiginiai vartotojui sudaro 
teigiamą įspūdį, vartotojas turi turėti 
galimybę įvertinti jų bendrą maistinę 
kokybę. Be to, maisto produktų žymenys turi 
būti dideli ir privalomai tvirtinami visuose 
apibūdinimuose atitinkamais sveikatingumo 
teiginiais.

(12) Kadangi maisto produktus ir galimą 
tokių produktų poveikį mitybos įpročiams ir 
bendram maisto produktų vartojimui 
apibūdinantys atitinkami mitybiniai ir 
sveikatingumo teiginiai vartotojui sudaro 
teigiamą įspūdį, vartotojas turi turėti 
galimybę įvertinti jų bendrą maistinę 
kokybę. Be to, maisto produktų žymenys turi 
būti dideli ir privalomai tvirtinami visuose 
apibūdinimuose atitinkamais mitybiniais ir / 
arba sveikatingumo teiginiais. 

Or. en

Justification

Nutritional labelling is equally important for nutrition and health claims

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 57
13 konstatuojamoji dalis 

(13) Taip pat turi būti sudarytas leidžiamų 
mitybinių teiginių ir jiems keliamų 
reikalavimų sąrašas, remiantis nacionaliniu 
ir tarptautiniu lygmeniu patvirtintų ir 
Bendrijos teisės aktuose pateiktų tokių 
teiginių naudojimu. Šis sąrašas turėtų būti
reguliariai papildomas. Be to, pateikiant 
lyginamuosius teiginius, galutiniam 
vartotojui turi būti aiškiai nurodomi 
lyginamieji produktai. 

(13) Taip pat turi būti sudarytas leidžiamų 
mitybinių teiginių ir jiems keliamų 
reikalavimų sąrašas, remiantis nacionaliniu 
ir tarptautiniu lygmeniu patvirtintų ir 
Bendrijos teisės aktuose pateiktų tokių 
teiginių naudojimu. Atsižvelgiant į mokslo, 
žinių ir technikos raidą, šis sąrašas turi būti
reguliariai papildomas. Be to, pateikiant 
lyginamuosius teiginius, galutiniam 
vartotojui turi būti aiškiai nurodomi 
lyginamieji produktai. 

Or. fr
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Justification

The list of nutritional claims needs to be adapted to ongoing scientific and technical 
development, so that this list takes the best possible account, with the least time lag, of all new 
knowledge and techniques.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 58
15 konstatuojamoji dalis 

(15) Be mitybinių, yra daug kitų veiksnių, 
darančių įtaką psichologinėms elgsenos 
funkcijoms. Todėl yra labai sudėtinga 
informuoti apie tokias funkcijas ir pateikti 
suprantamą, teisingą ir prasmingą 
informaciją trumpame teiginyje, 
naudojamame maisto produktams žymėti ir 
reklamai. Todėl reikia uždrausti naudoti
psichologinius ir elgsenos teiginius. 

(15) Be mitybinių, yra daug kitų veiksnių, 
darančių įtaką psichologinėms elgsenos 
funkcijoms. Todėl yra labai sudėtinga 
informuoti apie tokias funkcijas ir pateikti 
suprantamą, teisingą ir prasmingą 
informaciją trumpame teiginyje, 
naudojamame maisto produktams žymėti ir 
reklamai. Todėl naudojant psichologinius ir 
elgsenos teiginius, tam reikia turėti mokslinį 
įrodymą. 

Or. de

Justification

The yardstick against which claims are assessed must be scientific evidence.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 59
16 konstatuojamoji dalis 

(16) 1996 m. vasario 26 d. Komisijos 
direktyvoje 96/8/EB, skirtoje energijos kiekį 
ir svorį mažinančios mitybos [17] 
produktams, žymint, pristatant ar 
reklamuojant į šią direktyvą įtrauktus 
produktus, draudžiama užsiminti apie svorio 
mažėjimo, galinčio atsirasti vartojant 
produktą, tempą ir dydį arba apie alkio 
mažėjimą ir sotumo jausmo stiprėjimą. 
Daugėja produktų, kurie nėra specialiai skirti 
svoriui kontroliuoti, kuriems priskiriamos 
šios savybės bei produkto savybė mažinti su 

(16) 1996 m. vasario 26 d. Komisijos 
direktyvoje 96/8/EB, skirtoje energijos kiekį 
ir svorį mažinančios mitybos [17] 
produktams, žymint, pristatant ar 
reklamuojant į šią direktyvą įtrauktus 
produktus, draudžiama užsiminti apie svorio 
mažėjimo, galinčio atsirasti vartojant 
produktą, tempą ir dydį arba apie alkio 
mažėjimą ir sotumo jausmo stiprėjimą. 
Daugėja produktų, kurie nėra specialiai skirti 
svoriui kontroliuoti, kuriems priskiriamos 
šios savybės bei produkto savybė mažinti su 
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maistu gaunamos energijos kiekį. Todėl 
reikia uždrausti nuorodas į tokias savybes 
visiems maisto produktams.   

maistu gaunamos energijos kiekį. Todėl 
nuorodas į tokias savybes reikia leisti tik tuo 
atveju, kai yra pakankamai mokslinių 
įrodymų. 

Or. de

Justification

See justification for Article 11(1).

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Phillip Whitehead, 
Linda McAvan

Pakeitimas 60
17 konstatuojamoji dalis 

(17) Sveikatingumo teiginiams, 
apibūdinantiems maistinių ir kitų medžiagų 
poveikį kūno augimui, vystimuisi ir 
normalioms psichologinėms funkcijoms, 
paremtiems ilgalaikiu ir abejonių 
nekeliančiu mokslu, turi būti taikomas 
skirtingas vertinimas ir suteikiami skirtingi 
leidimai. Todėl yra būtina sudaryti leidžiamų 
teiginių, apibūdinančių maistinių ar kitų 
produktų poveikį, sąrašą. 

(17) Sveikatingumo teiginiams, 
apibūdinantiems maistinių ir kitų medžiagų 
poveikį kūno augimui, vystimuisi ir 
normalioms psichologinėms funkcijoms, 
paremtiems ilgalaikiu ir abejonių 
nekeliančiu mokslu, turi būti taikomas 
skirtingas vertinimas ir suteikiami skirtingi 
leidimai. Todėl yra būtina, pasitarus su 
Institucija, sudaryti leidžiamų teiginių, 
apibūdinančių maistinių ar kitų produktų 
poveikį, sąrašą. 

Or. en

Justification

“Long-established and non-controversial science” must be judged by independent scientists. 
Therefore the involvement of the EFSA is necessary.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 61
17 konstatuojamoji dalis 

(17) Sveikatingumo teiginiams, 
apibūdinantiems maistinių ir kitų medžiagų 
poveikį kūno augimui, vystymuisi ir 
normalioms psichologinėms funkcijoms, 

(17) Sveikatingumo teiginiams, 
apibūdinantiems maistinių ir kitų medžiagų 
poveikį kūno augimui, vystymuisi ir 
normalioms psichologinėms funkcijoms, 
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paremtiems ilgalaikiu ir abejonių 
nekeliančiu mokslu, turi būti taikomas 
skirtingas vertinimas ir suteikiami skirtingi 
leidimai. Todėl yra būtina sudaryti 
leidžiamų teiginių, apibūdinančių maistinių 
ar kitų produktų poveikį, sąrašą. 

paremtiems ilgalaikiu ir abejonių 
nekeliančiu mokslu, turi būti taikomas 
skirtingas vertinimas. Todėl yra būtina 
sudaryti leidžiamų teiginių, apibūdinančių 
maistinių ar kitų produktų poveikį, sąrašą. 

Or. de

Justification

See justification for Article 10(1).

Pakeitimą pateikė by John Bowis

Pakeitimas 62
17 konstatuojamoji dalis 

(17) Sveikatingumo teiginiams, 
apibūdinantiems maistinių ir kitų medžiagų 
poveikį kūno augimui, vystymuisi ir 
normalioms psichologinėms funkcijoms, 
paremtiems ilgalaikiu ir abejonių 
nekeliančiu mokslu, turi būti taikomas 
skirtingas vertinimas ir suteikiami skirtingi 
leidimai. Todėl yra būtina sudaryti leidžiamų 
teiginių, apibūdinančių maistinių ar kitų 
produktų poveikį, sąrašą. 

(17) Sveikatingumo teiginiams, 
apibūdinantiems maistinių ir kitų medžiagų 
poveikį kūno augimui, vystymuisi ir 
normalioms psichologinėms funkcijoms, 
paremtiems pripažintais moksliniais 
duomenimis, turi būti taikomas skirtingas 
vertinimas ir suteikiami skirtingi leidimai. 
Todėl yra būtina sudaryti leidžiamų teiginių, 
apibūdinančių maistinių ar kitų produktų 
poveikį, sąrašą. 

Or. en

Justification

The amendment seeks to clarify this point.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 63
19 konstatuojamoji dalis 

(19) Įvairi ir subalansuota mityba yra būtina 
geros sveikatos sąlyga ir atskiri produktai 
yra atitinkamai svarbūs visos mitybos 
kontekste; taigi mityba yra vienas iš 
daugelio veiksnių, galinčių nulemti kai kurių 

(19) Įvairi ir subalansuota mityba, 
atsižvelgiant į įvairiose valstybėse narėse ir 
jų regionuose susiklosčiusius mitybos 
įpročius, nusistovėjusius tradicinius 
produktus ir gastronomijos kultūrą, kurie 
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ligų pradžią. Kiti veiksniai, pvz., amžius, 
genetiškai paveldėtas polinkis, fizinio 
aktyvumo laipsnis, tabako vartojimas ir kiti 
žalingi įpročiai, aplinkos ir streso neigiamas 
poveikis, taip pat gali nulemti ligos pradžią. 
Todėl, atsižvelgiant į teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą, ženklinant maisto 
produktus reikia taikyti specialius 
reikalavimus. 

yra verti pagarbos ir kuriuos reikia saugoti, 
yra būtina geros sveikatos sąlyga ir net 
kuris nors vienas produktas gali būti 
neginčijamai svarbus visai mitybai; be to, 
mityba yra vienas iš daugelio veiksnių, 
galinčių nulemti kai kurių ligų pradžią. Kiti 
veiksniai, pvz., amžius, genetiškai 
paveldėtas polinkis, fizinio aktyvumo 
laipsnis, tabako vartojimas ir kiti žalingi 
įpročiai, aplinkos ir streso neigiamas 
poveikis, taip pat gali nulemti ligos pradžią. 
Todėl, atsižvelgiant į teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą, ženklinant maisto 
produktus reikia taikyti specialius 
reikalavimus. 

Or. en

Justification

The intention is to safeguard the production and distribution of typical and regional products 
of fundamental importance to good health.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García

Pakeitimas 64
19 konstatuojamoji dalis 

(19) Įvairi ir subalansuota mityba yra 
būtina geros sveikatos sąlyga ir atskiri 
produktai yra atitinkamai svarbūs visos 
mitybos kontekste; taigi mityba yra vienas iš 
daugelio veiksnių, galinčių nulemti kai kurių 
ligų pradžią. Kiti veiksniai, pvz., amžius, 
genetiškai paveldėtas polinkis, fizinio 
aktyvumo laipsnis, tabako vartojimas ir kiti 
žalingi įpročiai, aplinkos ir streso neigiamas 
poveikis, taip pat gali nulemti ligos pradžią. 
Todėl, atsižvelgiant į teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą, ženklinant maisto 
produktus reikia taikyti specialius 
reikalavimus.

(19) Įvairiai ir subalansuotai mitybai, kuri 
yra būtina geros sveikatos sąlyga, būtina 
atsižvelgti į kiekvienoje valstybėje narėje, 
jos regionuose ir provincijose 
susiklosčiusius specifinius mitybos 
įpročius. Kultūriniai gastronomijos ir 
tradicinių produktų skirtumai turi būti 
išsaugoti ir priskirti prie pagrindinių geros 
sveikatos sąlygų. Kiekvienas produktas yra 
atitinkamai svarbus visai mitybai; be to,
mityba yra vienas iš daugelio veiksnių, 
galinčių nulemti kai kurių ligų pradžią. Kiti 
veiksniai, pvz., amžius, genetiškai 
paveldėtas polinkis, fizinio aktyvumo 
laipsnis, tabako vartojimas ir kiti žalingi 
įpročiai, aplinkos ir streso neigiamas 
poveikis, taip pat gali nulemti ligos pradžią. 
Todėl, atsižvelgiant į teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą, ženklinant maisto 
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produktus reikia taikyti specialius 
reikalavimus. 

Or. es

Justification

The aim is to safeguard the production and distribution of typical products essential for the 
good health of individuals.

Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 65
19 konstatuojamoji dalis 

(19) Įvairi ir subalansuota mityba yra
būtina geros sveikatos sąlyga ir atskiri
produktai yra atitinkamai svarbūs visos 
mitybos kontekste; taigi mityba yra vienas iš 
daugelio veiksnių, galinčių nulemti kai kurių 
ligų pradžią. Kiti veiksniai, pvz., amžius, 
genetiškai paveldėtas polinkis, fizinio 
aktyvumo laipsnis, tabako vartojimas ir kiti 
žalingi įpročiai, aplinkos ir streso neigiamas 
poveikis, taip pat gali nulemti ligos pradžią. 
Todėl, atsižvelgiant į teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą, ženklinant maisto
produktus reikia taikyti specialius 
reikalavimus. Todėl teiginiams, susijusiems 
su ligų rizikos sumažinimu, reikėtų taikyti 
specialius ženklinimo reikalavimus. 

(19) Įvairi ir subalansuota mityba yra 
būtina geros sveikatos sąlyga ir atskiri 
produktai yra atitinkamai svarbūs visos 
mitybos kontekste; taigi mityba yra vienas iš 
daugelio veiksnių, galinčių nulemti kai kurių 
ligų pradžią. Kiti veiksniai, pvz., amžius, 
genetiškai paveldėtas polinkis, fizinio 
aktyvumo laipsnis, tabako vartojimas ir kiti 
žalingi įpročiai, aplinkos ir streso neigiamas 
poveikis, taip pat gali nulemti ligos pradžią. 
Todėl, atsižvelgiant į teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą, ženklinant maisto 
produktus reikia taikyti specialius 
reikalavimus.

Or. fr

Justification

Amendment necessary for the sake of consistency with the amendments to Articles 2 and 13.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 66
20 konstatuojamoji dalis 

(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 

išbraukta
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naudingi vartotojui renkantis sveiką 
mitybą, formuluojant ir pristatant 
sveikatingumo teiginius, reiktų atsižvelgti į 
Institucijos nuomonę ir į po jos sekančią 
leidimo išdavimo procedūrą. 

Or. de

Justification

In this recital the Commission is seeking to justify the checks on the wording of health claims 
by the European Food Safety Authority (EFSA). The EFSA is only responsible for scientific 
evaluation, however, and has no expertise in communication. Moreover, neither the EFSA nor 
the applicants would be capable of assessing the corresponding texts in all the Community 
languages.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 67
20 konstatuojamoji dalis 

(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
formuluojant ir pristatant sveikatingumo 
teiginius, reiktų atsižvelgti į Institucijos 
nuomonę ir į po jos sekančią leidimo 
išdavimo procedūrą.

(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
formuluojant ir pristatant sveikatingumo 
teiginius, reikia atsižvelgti į Institucijos 
nuomonę ir į po jos sekančią leidimo 
išdavimo procedūrą. Leidimų išdavimo 
procedūroje turėtų dalyvauti vartotojų 
grupė, kad būtų galima spręsti apie teiginio
suvokimą ir supratimą. 

Or. en

Justification

It is necessary to strengthen clarify that EFSA opinion must be considered. Consumers might 
perceive the meaning of a claim differently from the intention of scientists and/or industry. It 
is therefore important to introduce a consumer panel in the authorisation procedure.

Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas 68
20 konstatuojamoji dalis 
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(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
formuluojant ir pristatant sveikatingumo 
teiginius, reiktų atsižvelgti į Institucijos 
nuomonę ir į po jos sekančią leidimo 
išdavimo procedūrą.

(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
formuluojant ir pristatant sveikatingumo 
teiginius, reikia atsižvelgti į Institucijos 
nuomonę ir į po jos sekančią leidimo 
išdavimo procedūrą. Vykdant leidimų 
išdavimo procedūrą, reiktų atsižvelgti į 
Europos ir nacionaliniu lygmeniu 
pripažintų vartotojų grupių, turinčių 
kompetencijos vertinant teiginių 
suvokiamumą ir suprantamumą, nuomonę. 

Or. fr

Justification

Consumers may not perceive the significance of a given claim as the scientists and/or the 
industry intended. It is therefore important to take due account of the opinion returned by the 
consumer groups within the authorisation procedure.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 69
20 konstatuojamoji dalis 

(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
formuluojant ir pristatant sveikatingumo 
teiginius, reiktų atsižvelgti į Institucijos 
nuomonę ir į po jos sekančią leidimo 
išdavimo procedūrą.

(20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatingumo 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
pristatant sveikatingumo teiginius ir 
tikslinant jų turinį, reiktų atsižvelgti į 
Institucijos nuomonę. 

Or. de

Justification

The EFSA is only responsible for scientific evaluation and in its opinion should scrutinise the 
precise content, rather than the wording.
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas70
21 konstatuojamoji dalis 

(21) Tam tikrais atvejais vien tik mokslinis 
rizikos įvertinimas negali pateikti visos 
informacijos, kuria turėtų būti remiamasi 
priimant sprendimą dėl rizikos kontrolės. 
Todėl reiktų atsižvelgti ir į kitas su šiuo 
klausimu susijusias aplinkybes.

(21) Tam tikrais atvejais vien tik mokslinis 
rizikos įvertinimas negali pateikti visos 
informacijos, kuria turėtų būti remiamasi 
priimant sprendimą dėl rizikos kontrolės. 

Or. de

Justification

See justification for Article 16(1).

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 71
22 konstatuojamoji dalis

(22) Dėl aiškumo ir siekiant išvengti 
daugybės pareiškimų dėl jau įvertintų 
teiginių, turėtų būti įsteigtas tokių teiginių 
registras.

(22) Dėl aiškumo turėtų būti įsteigtas tokių 
teiginių registras.

Or. de

Justification

It is not a question of drawing up a ‘blacklist’ of wordings, since scientific evaluation of the 
information is the decisive factor.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 72
24 konstatuojamoji dalis 

(24) Siekiant skatinti žemės ūkio produktų 
pramonės tyrimus ir plėtrą, prasminga 
apsaugoti novatorių surinktos informacijos 
indėlį ir duomenis, palaikančius šio 
Reglamento taikymą. Tačiau ši apsauga 

(24) Siekiant skatinti žemės ūkio produktų 
pramonės tyrimus ir plėtrą, prasminga 
apsaugoti novatorių surinktos informacijos 
indėlį ir duomenis, palaikančius šio 
Reglamento taikymą. Tačiau ši apsauga 
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turėtų būti taikoma ribotą laiką, kad būtų 
išvengta nereikalingo pakartotinio tyrimo ir 
nagrinėjimo.

turėtų būti taikoma ribotą laiką, kad būtų 
išvengta nereikalingo pakartotinio tyrimo ir 
nagrinėjimo. Kai yra būtina apsaugoti 
novatoriaus įneštą indėlį, svarbu 
visuomenei atskleisti ne konfidencialias jo 
dalis.  

Or. en

Justification

Similar to the recently adopted GMO food and feed legislation, the public should have the 
opportunity to access the dossiers for a defined period of time, respecting however the 
necessary level of confidentiality.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 73
24 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(24a) MVĮ turi būti suteikta speciali 
pagalba sudarant dosjė ir padengtos 
centralizuotų vertinimų išlaidos. 

Or. fr

Justification

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

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 74
25 konstatuojamoji dalis 

(25) Atsižvelgiant į išskirtinį maisto 
produktus apibūdinančių teiginių pobūdį, jų 
papildomos reikšmės, paprastai prieinamos 
priežiūros įstaigoms, turėtų būti prieinamos 
siekiant palengvinti veiksmingą tokių 
produktų priežiūrą. 

(25) Atsižvelgiant į išskirtinį maisto 
produktus apibūdinančių teiginių pobūdį, jų 
papildomos reikšmės, paprastai prieinamos 
priežiūros įstaigoms, pvz., tokioms, kurios 
privalomai registruoja teiginius, turėtų būti 
prieinamos siekiant palengvinti veiksmingą 
tokių produktų priežiūrą. 

Or. en
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Justification

Monitoring the use of health claims is extremely important. Mandatory notification of health 
claims could best help national governments to look for the correct use of these claims and to 
monitor possible health impact on the population.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête, Renate Sommer

Pakeitimas 75
29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(29a) Laipsniškai turėtų būti plėtojama 
bendra informacinė kampanija mitybos 
klausimais ir apie sveikos mitybos įpročių 
svarbą. 

Or. fr

Justification

Obesity is becoming a major problem in the European Union. A general campaign on eating 
habits should therefore be launched in parallel with the introduction of this regulation, to 
raise the awareness of the public.

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas 76
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant maisto produktus, teikiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms.

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant maisto produktus, tiekiamus 
individuliam arba masiniam vartojimui. Šis 
reglamentas netaikomas vaisiams ir 
daržovėms. 

Or. el
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Justification

Fruit and vegetables should be exempt from the scope of the Regulation because they are the 
most important features of a healthy diet and their beneficial effect on health is obvious. 
Authorisation should not, therefore, be required for health claims relating to these products.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Jules Maaten, Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas77
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant maisto produktus, teikiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms. 

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams, įskaitant visus 
ženklinimo ir pristatymo aspektus, kurie 
gali būti būdingi sveikatingumo teiginiui,
žymint, pristatant ir reklamuojant maisto 
produktus, teikiamus galutiniam vartotojui. 
Jis taip pat taikomas maisto produktams, 
kuriuos ruošiama tiekti restoranams, 
ligoninėms, mokykloms, valgykloms ir 
kitoms viešojo maitinimo įstaigoms. 

Or. en

Justification

Promoting public health is also one of the objectives with this Regulation. Brand names can 
equally transfer both nutritional and health messages to consumers. To avoid misleading 
consumers they therefore need to be included into the scope of the legislation. Brand names 
like "The Food Doctor" are clearly misleading the consumer. Other presentational aspects, 
like packaging, should also be included in order to protect the consumers and to clarify the 
scope of the regulation.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer and Peter Liese

Pakeitimas 78
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant maisto produktus, teikiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant maisto produktus, teikiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 



PE 353.660v01-00 22/6 AM\555844LT.doc

LT

įstaigoms. įstaigoms. 

Tačiau jis netaikomas laisvai 
parduodamiems produktams, t. y. 
produktams be pakuotės, ir vaisiams bei 
daržovėms (šviežiems produktams). 

Or. de

Justification

Small businesses, such as bakeries, which make their products themselves and sell them 
directly out of their own premises should be removed from the scope of this regulation.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle, Urszula Krupa, María del Pilar Ayuso González, Cristina 
Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 79
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis Reglamentas taikomas mitibyniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant maisto produktus, teikiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms. 

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant maisto produktus, kurie yra 
pateikti į rinką arba kuriuos ketinama teikti 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 80
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant masto produktus, teikiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms. 

2. Šis Reglamentas taikomas mitybiniams ir 
sveikatingumo teiginiams žymint, pristatant 
ir reklamuojant masto produktus, teikiamus 
galutiniam vartotojui, išskyrus 2000 m. 
gruodžio 19 d. Tarybos direktyvoje 
2826/2000 dėl informavimo apie žemės 
ūkio produktus ir jų reklamos vidaus 
rinkoje1. Jis taip pat taikomas maisto 
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produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms. 

  
(1) OL L 328, 2000 12 23, p. 2. Reglamentas 
pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 2060/2004 
(OL L 357, 2004 12 2, p. 3.).

Or. fr

Justification

The wording of the present text is ambiguous, and could lead readers to think that publicity 
also involves the promotion of agricultural products, given that there are European and 
national policies supporting information and generic promotion of agricultural products 
under the control of the Community authorities, which should be preserved, in the consumer’s 
own interest.

Pakeitimą pateikė Adriana Poli Bortone

Pakeitimas 81
1 straipsnio 3 dalis

3. Šio reglamento neatitinkantys mitybiniai 
ir sveikatingumo teiginiai pagal Tarybos 
direktyvą 84/450/EEB bus laikomi 
klaidinančia reklama. 

3. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
šių Bendrijos nuostatų:

- 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvos 
89/398/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl 
specialios mitybos paskirties maisto 
produktų1 ir jos pagrindu priimtos 
direktyvos, derinimo;
- 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 
80/777/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl 
natūralaus mineralinio vandens 
eksploatavimo ir prekybos juo2;
- 1998 m. Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl 
žmonėms vartoti skirto vandens kokybės3;
- 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro 
vynų rinkos organizavimo;
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- 1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 1601/91 nustatančio bendrą 
aromatinių vynų, aromatinių vynų 
pagrindu pagamintų gėrimų ir aromatinių 
vynų-produktų kokteilių apibūdinimo, 
aprašymo ir pristatymo tvarką;
- 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos 
reglamento (EEB) Nr. 1576/89 nustatančio 
bendrą spiritinių gėrimų apibūdinimo, 
aprašymo ir pristatymo tvarką;
- Komisijos reglamento (EB) Nr. 94/2002 
smulkiai nustatančio Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2826/2000 dėl informacijos apie 
žemės ūkio produktus vidaus rinkoje ir jų 
reklamos, tvarką.
1 OL L 186,  1989 6 30, p. 27.
2 OL L 229,  1980 8 30, p.1.
3 OL L 330, 1998 12 5, p. 32.

Or. xm

Justification

Wines, aromatised wines and spirit drinks are already subject to specific Community 
provisions governing their labelling, designation and presentation, as well as promotion and 
information. More precisely these are regulations 1493/1999, 1601/91, 1576/1989, 753/2002, 
94/2002 and 2826/2000.

This specific Community legislation guarantees the protection and transparency of the market 
as well as the free movement of the products, since it includes effective provisions for 
attaining the objectives of the proposal under consideration, namely to guarantee a high level 
of consumer protection, facilitate the free movement of products on the internal market, 
enhance legal security for economic agents, guarantee fair competition and promote and 
protect innovation in the field of foodstuffs, to which this proposal refers.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard, Dimitrios 
Papadimoulis

Pakeitimas 82
1 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3.a Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
šių Bendrijos nuostatų: 
- 1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvos 
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89/398/EEB dėl valstybių narių įstatymų 
dėl specialios mitybos paskirties maisto 
produktų1 ir jos pagrindu priimtos 
direktyvos, derinimo;
- 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 
80/777/EEB dėl valstybių narių įstatymų 
dėl natūralaus mineralinio vandens 
eksploatavimo ir prekybos juo2;
- 1998 m. Tarybos direktyvos 98/83/EB dėl 
žmonėms vartoti skirto vandens kokybės3;
1 OL L 186, 1989 6 30, p. 27.
2 OL l 229, 1980 8 30, p. 1.
3 OL L 330, 1998 12 5, p. 32.

Or. en

Justification

It must be made quite clear that existing Community legislation on misleading advertising 
and on particular foodstuffs remains in force.

Pakeitimą pateikė María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 83
1 straipsnio 4 dalis

4. Šis Reglamentas taikomas nepažeidžiant 
šių Bendrijos specialiųjų nuostatų dėl 
Bendrijos teisės aktuose išvardytų 
specialios paskirties maisto produktų:

4. Šis Reglamentas taikomas nepažeidžiant
šių Bendrijos nuostatų:

- 1980 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvos 
80/777/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl 
natūralaus mineralinio vandens 
eksploatavimo ir prekybos juo2;
1989 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvos 
89/398/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl 
specialios mitybos paskirties maisto 
produktų2; 
1989 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 1576/89 nustatančio bendrą 
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spiritinių gėrimų apibūdinimo, aprašymo ir 
pristatymo tvarką;
1991 m. birželio 10 d. Tarybos reglamento 
(EEB) Nr. 1601/91  nustatančio bendrą 
aromatinių vynų, aromatinių vynų 
pagrindu pagamintų gėrimų ir aromatinių 
vynų-produktų kokteilių apibūdinimo, 
aprašymo ir pristatymo tvarką4;
1994 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 2991/94 nustatančio tepiųjų 
riebalų standartus5;
1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvos 
(EB) Nr  2597/97 nustatančios papildomą 
bendro pieno ir pieno produktų geriamam 
pienui rinkos organizavimo tvarką6;
1999 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyvos 
(EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vynų rinkos 
organizavimo7ir 2002 m. balandžio 29 d. 
Tarybos direktyvos (EB) Nr. 753/2002, 
nustatančios tam tikrą Tarybos direktyvos 
(EB) Nr. 1493/19998 taikymo tvarką;
2000 m. gruodžio 19 d. Tarybos direktyvos 
(EB) Nr. 2826/2000 dėl informavimo apie 
žemės ūkio produktus ir jų reklamos vidaus 
rinkoje9  ir 2002 m. sausio 18 d. Komisijos 
reglamento (EB) Nr. 94/2002 smulkiai 
nustatančio jos taikymo tvarką10;
2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvos dėl valstybių narių 
įstatymų dėl maisto papildų derinimo 11.
____________________
1 OL L 229, 1980 8 30, p. 1.
2 OL L 186, 1989 6 30, p. 27.
3 OL L 160, 1989 6 12, p. 1.
4 OL L 149, 1991 6 14, p. 1.
5 OL L 316, 1994 12 9, p.2.
6 OL L 351, 1997 12 23, p. 13.
7 OL L 179, 1999 7 14, p. 1.
8 OL L 118, 2002 5 4, p. 1.
9 OL L 328, 2000 12 23, p. 2.
10 OL L 17, 2002 1 19, p. 20.
11 OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

Or. es
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Justification

In its explanatory memorandum the Commission argues that the absence of specific 
provisions at European level is one of the reasons why a new Regulation should be drawn up, 
taking into account the numerous claims appearing on the labelling of foodstuffs. This is 
tantamount to acknowledging that  the proposal is not justified in cases where specific 
provisions exist. It is obvious that there is no justification for regulating what has already 
been regulated, a principle to which this amendment is a response, expanding what is already 
envisaged in the text of the proposal.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 84
1 straipsnio 4 dalis

4. Šis Reglamentas taikomas nepažeidžiant 
šių specialiųjų nuostatų dėl Bendrijos teisės 
aktuose išvardytų specialios paskirties 
maisto produktų.

4. Šis Reglamentas taikomas nepažeidžiant 
šių specialiųjų 2002 m. birželio 10 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos  
2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų dėl 
maisto papildų derinimo 1nuostatų.

  
(1) OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

Or. fr

Justification

The amendment avoids superimposing new legislation on laws already in existence for this 
category of product.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer, Avril Doyle, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete 
Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 85
1 straipsnio 4 dalis

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
specialiųjų nuostatų dėl Bendrijos teisės 
aktuose išvardytų specialios paskirties 
maisto produktų. 

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
specialiųjų nuostatų dėl Bendrijos teisės 
aktuose išvardytų specialios paskirties 
maisto ir maisto papildų produktų.

Or. en

Justification

To avoid any uncertainty on whether food supplements are included in the scope of this 
Regulation, food supplements should specifically be mentioned in Article 1.4.
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Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 86
1 straipsnio 4 dalis

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
specialiųjų nuostatų dėl Bendrijos teisės 
aktuose išvardytų specialios paskirties 
maisto produktų. 

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
specialių nuostatų dėl Tarybos direktyvoje 
89/398/EEB1 ir jos taikymo direktyvose 
išvardytų specialios paskirties produktų.
1 OL L 186, 1989 6 30, p. 27.

Or. en

Justification

It must be clear that existing community legislation on particular foodstuffs remains in force. 
This is to ensure that foodstuffs for particular medical use (for example, to treat both in-
patient and out-patients) can continue to be used.

Pakeitimą pateikė María Esther Herranz García

Pakeitimas 87
1 straipsnio 4 dalis

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
šių Bendrijos specialiųjų nuostatų dėl 
Bendrijos teisės aktuose išvardytų specialios 
paskirties produktų: 

4. Šis reglamentas taikomas nepažeidžiant 
šių Bendrijos specialiųjų nuostatų dėl 
Bendrijos teisės aktuose išvardytų specialios 
paskirties produktų ir dėl kaip, be kita ko, 
nurodyta Reglamentuose (EEB) Nr. 
1576/891 ir 1601/912 ir Reglamentuose 
(EB) Nr. 1493/19993 ir 753/20024, 
tradicinių produktų apibūdinimo, 
ženklinimo ir pristatymo bei reklamos ir su 
jais susijusios informacijos (Reglamentas 
(EB) Nr.s 2826/2000 ir 94/20025).

  
(1) 1989 m. gegužės 29 d. Tarybos 
reglamentas (EEB)Nr. 1576/89 nustatantis 
bendrą spiritinių gėrimų apibūdinimo, 
aprašymo ir pristatymo tvarką (OL L 160, 
1989 6 12, p. 1.). Paskutinį kartą 
Reglamentas pakeistas Europs Parlamento 
ir Tarybos direktyva (EB) Nr. 
1882/2003(OL L 284,2003 12 31, p. 1).
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(2) 1992 m. birželio 15 d. Tarybos direktyva 
(EEB) Nr. 1601/92 dėl specialių priemonių 
taikomų Kanarų saloms dėl kai kuriems 
žemės ūkio produktams taikomų 
struktūrinių priemonių (OL L 149, 1991 6 
4, p. 1.). Paskutinį kartą Reglamentas 
pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003.
(3) 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos 
reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 dėl vynų 
rinkos bendro organizavimo (OL L 179, 
1999 7 14, p. 1.). Reglamentas paskutinį 
kartą pakeistas Komisijos reglamentu (EB) 
Nr. 1795/2003 (OL L 262, 2003 10 14, 
p. 13.).
(4) 2002 m. balandžio 29 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 753/2002  nustatntis 
tam tikrą Tarybos reglamento (EB) Nr. 
1493/1999 tvarką dėl kai kurių vynų 
sektoriaus produktų apibūdinimo, 
pavadinimo ir apsaugos (OL L 118, 2002 5 
4, p. 1.). Reglamentas paskutinį kartą 
pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1991/2004 
(OL L 344, 2004 11 20, p. 9.).
(5) 2002 m. sausio 18 d. Komisijos 
reglamentas (EB) Nr. 94/2002 smulkiai 
nustatantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 
2826/2000 dėl informacijos apie žemės ūkio 
produktus ir jų reklamos vidaus rinkoje 
taikymo tvarką. Reglamentas (EB) Nr. 
1803/2004 (OL L 318, 2004 10 19, p. 4.).

Or. fr

Justification

In its explanatory memorandum the Commission argues that the absence of specific 
provisions at European level is one of the main reasons why a new regulation should be 
drawn up, given the numerous claims appearing on the labelling of foodstuffs. There is no 
justification for regulating what has already been regulated, a principle to which this 
amendment is a response.

For example, wines, aromatised wines and spirit drinks are already the subject of specific 
Community provisions regulating labelling, description, presentation, promotional activities 
and information. The regulations in question are Regulations 1493/1999, 1601/91, 
1576/1989, 753/2002, 94/2002 and 2826/2000.

This specific Community legislation ensures protection, market transparency and the freedom 
of movement of these products, efficiently covering the objectives of the proposed new 
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regulation, i.e. providing a high level of consumer protection, improving the circulation of 
products within the internal market, increasing the legal security of economic operators, 
guaranteeing fair competition, and promoting and protecting innovation in the area of the 
foods which are the subject of this proposal for a regulation.

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas 88
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Kai produktas aiškiai atitinka maisto 
produkto ar papildo apibrėžimą, o teiginys 
apie tą produktą atitinka 2001 m. lapkričio 
6 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos  2001/83/EB dėl Bendrijos 
kodekso dėl vaistų žmonėms1 numatytas 
nuostatas, šis reglamentas nėra taikomas.
1 OL L 311, 2001 11 28, p. 67. 

Or. en

Justification

A food or food supplement which makes a claim relating to a person´s physiological function 
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.
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Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 89
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Šis reglamentas netaikomas prekių 
ženklams, kurie atitinka pakeistos Tarybos 
direktyvos 89/104/EEB1 (Prekių ženklų 
direktyva) ir pakeistos Tarybos direktyvos 
(EB) Nr. 40/942 (dėl Bendrijos prekių 
ženklų) nuostatas.
Visiems kitiems registruotiesiems prekės 
pavadinimams (tokiems kaip bendrosios 
teisės prekių ženklai ir registruotieji prekės 
pavadinimai), kurių naudojimas gali 
patekti į šio reglamento reglamentuojamą 
sritį, šio reglamento nuostatos nebus 
taikomos įrodžius, kad kai registruotasis 
prekės pavadinimas pats savaime yra 
mitybinis arba sveikatingumo teiginys, šalia 
jo yra papildomas leidžiamas mitybinis 
arba sveikatingumo teiginys, nesvarbu ar 
tas registruotasis prekės pavadinimas yra 
naudojamas maisto produktui ženklinti, ar 
reklamai, ar pristatymui.
1 OL L 40, 1989 2 11, p. 1.
2 OL L 11, 1994 1 14, p. 1.

Or. en

Justification

Having trade marks included within the scope of the regulation would cause major legal 
uncertainty and disadvantage existing brand-mark owner who partly strongly depend on the 
brand recognition.

Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jules Maaten, John Bowis

Pakeitimas 90
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Šis reglamentas netaikomas mitybos 
priežiūros sistemoms, kurios yra 
registruotieji prekių ženklai.

Or. en
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Justification

This Regulation should not seek to outlaw diet monitoring systems such as “weight watchers” 
which are well established in Europe and do provide bona fide mechanisms for weight loss. 
This includes labelling on products where their role in achieving weight loss is clearly 
presented in the context of the programme.

Pakeitimą pateikė John Bowis, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Urszula Krupa

Pakeitimas 91
1 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Šis reglamentas netaikomas prekių 
ženklams, kurie atitinka 1988 m. gruodžio 
21 d. pirmosios Tarybos direktyvos  
89/104/EEB dėl valstybių narių įstatymų 
dėl susijusių prekių ženklų derinimo1 ir 
1993 m. gruodžio 20 d. pakeistos Tarybos 
direktyvos (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos 
prekių ženklų2, nuostatas.
1 OL L 40, 1989 2 11, p. 1.
2 OL L 11, 1994 1 14, p. 1.

Or. en

Justification

To avoid duplication it is appropriate to refer to existing legislation on Trade Marks. This 
includes measures to prevent misleading claims. 

Amendment by Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 92
2 straipsnio 2 dalies 1 punktas

1) „teiginys“ reiškia bet kokią informaciją ar 
pristatymą, kuris nėra privalomas pagal 
Bendrijos arba nacionalinius įstatymus, 
įskaitant vaizdinį, grafinį ar simbolinį 
pristatymą, kuriuo nurodoma, numanoma 
arba leidžiama suprasti, kad maisto 
produktas turi išskirtinių savybių;

1) „teiginys“ reiškia bet kokią informaciją ar 
pristatymą, kuris nėra privalomas pagal 
Bendrijos arba nacionalinius įstatymus, 
įskaitant vaizdinį, grafinį ar simbolinį 
pristatymą bet kokia forma, kuriuo 
nurodoma, numanoma arba leidžiama 
suprasti, kad maisto produktas turi išskirtinių 
savybių;

Or. en
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Justification

The definition of claims should be clear in order to avoid any misunderstandings.

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 93
2 straipsnio 2 dalies 1 punktas

1) „teiginys“ reiškia bet kokią informaciją ar 
pristatymą, kuris nėra privalomas pagal 
Bendrijos arba nacionalinius įstatymus, 
įskaitant vaizdinį, grafinį ar simbolinį 
pristatymą, kuriuo nurodoma, numanoma
arba leidžiama suprasti, kad maisto 
produktas turi išskirtinių savybių;

1) „teiginys” reiškia bet kokią informaciją ar 
pristatymą, kuris nėra privalomas pagal 
Bendrijos arba nacionalinius įstatymus, 
įskaitant vaizdinį, grafinį ar simbolinį 
pristatymą, kuriuo nurodoma arba leidžiama 
suprasti, kad maisto produktas turi išskirtinių 
savybių, išskyrus jau įregistruotus prekių 
ženklus. 

Or. en

Justification

Trademark law already ensures that deceptive marks cannot be registered, and any which are 
wrongfully registered can be removed. Furthermore, trademarks are not seen as "claims" in 
the sense envisaged by the Regulation and do not offend against its states target of protecting 
consumers from misleading claims. The forthcoming Directive on Unfair Commercial 
Practices will ensure that the claims which can be made by a trademark are fulfilled by the 
product. This is unnecessary duplication of legislative provisions on an issue already 
regulated elsewhere (trademark law and UCP).

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 94
2 straipsnio 2 dalies 3 punktas

3) „kitos medžiagos“ reiškia medžiagas, 
kurios nėra maisto medžiagos turinčios 
mitybinį arba psichologinį poveikį;

(Netaikoma angliškam variantui.)

Or. de

Justification

(Netaikoma angliškam variantui).
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Pakeitimą pateikė Anne Ferreira

Pakeitimas 95
2 straipsnio 2 dalies 6 punktas

6) „teiginys dėl ligų rizikos mažinimo“ 
reiškia bet kokį sveikatingumo teiginį, 
kuriuo nurodoma, numanoma arba 
leidžiama suprasti, kad vartojant maisto 
produktų kategorijas, maisto produktus ar 
vieno iš jų komponentų, ženkliai sumažėja 
ligų atsiradimo rizikos faktorius; 

išbraukta

Or. fr

Justification

The present regulation must not cover reduction-of-disease-risk claims, under the terms of 
2000/13/EC on the labelling of foodstuffs.

Authorising reduction-of-disease-risk claims cannot be envisaged; any measure to prevent or 
treat a disease must take place within the framework of a medical diagnosis and, where 
appropriate, a diet prescribed by a health-care professional.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas96
2 straipsnio 2 dalies 6 punktas

6) „teiginys dėl ligų rizikos mažinimo“ 
reiškia bet kokį sveikatingumo teiginį, 
kuriuo nurodoma, numanoma arba leidžiama 
suprasti, kad vartojant maisto produktų 
kategorijas, maisto produktus ar vieno iš jų 
komponentų, ženkliai sumažėja ligų 
atsiradimo rizikos faktorius; 

6) „teiginys dėl ligų rizikos faktoriaus 
mažinimo“ reiškia bet kokį sveikatingumo 
teiginį, kuriuo nurodoma, numanoma arba 
leidžiama suprasti, kad vartojant maisto 
produktų kategorijas, maisto produktus ar 
vieno iš jų komponentų, ženkliai sumažėja 
ligų atsiradimo rizikos faktorius; 

Or. en
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Justification

The distinction between medicinal products and food products is essential. The community 
code on human medicinal products (directive 2001/83/EC)(*) defines a medicinal product as 
“any substance, or combination of substances presented for treating or preventing disease in 
human beings”. A food product cannot therefore make a health or nutritional claim that 
would fall under this definition as the food product would come under the requirements of 
European pharmaceutical legislation.

The wording of article 2 of the Commission proposal should therefore be changed reflect the 
need to guarantee this distinction by adding the word “factor”, given that there is a clear 
difference between a claim that purports to reduce the risk of disease (“disease risk 
reduction”) and a claim that purports to reduce a disease risk factor (“disease risk factor 
reduction”). As the Commission text acknowledges, diseases have multiple risk factors, 
therefore reducing one risk factor may not always reduce the individual’s overall risk of that 
disease.

For example, high cholesterol is a risk factor in heart disease, therefore a disease risk factor 
claim for a food product that helps to reduce cholesterol would be acceptable, but it would 
not be acceptable nor accurate to claim that the said same food product reduces the risk of 
heart disease, given that many other risk factors in addition to cholesterol play a part in 
determining an individual’s propensity to this illness.

(*) This Directive will be replaced by Directive 2004/27 as of 31 October 2005. Directive 
2004/27 modifies article 1 by expanding the definition of a medicinal products as follows: 
“(a) Any substance or combination of substances presented as having properties for treating 
or preventing disease in human beings; or (b) Any substance or combination of substances 
which may be used in or administered to human beings either with a view to restoring, 
correcting or modifying physiological functions by exerting a pharmacological, 
immunological or metabolic action, or to making a medical diagnosis.”

Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas97
2 straipsnio 2 dalies 6 punktas

6) „teiginys dėl ligų rizikos mažinimo“ 
reiškia bet kokį sveikatingumo teiginį, 
kuriuo nurodoma, numanoma arba leidžiama 
suprasti, kad vartojant maisto produktų 
kategorijas, maisto produktus ar vieno iš jų 
komponentų, ženkliai sumažėja ligų 
atsiradimo rizikos faktorius;

6) „teiginys dėl ligų rizikos mažinimo“ 
reiškia bet kokį sveikatingumo teiginį, 
kuriuo nurodoma, numanoma arba leidžiama 
suprasti, kad vartojant maisto produktų 
kategorijas, maisto produktus ar vieno iš jų 
komponentų, kai jis yra subalansuotos 
mitybos dalis, ženkliai sumažėja ligų 
atsiradimo rizikos faktorius. Rizikos 
mažėjimas reiškia ženklų pagrindinio ligos 
atsiradimo rizikos faktoriaus pokytį. 

Or. el
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Justification

Clarification is necessary, given that the boundaries between preventing and reducing the 
risk of disease are extremely hard to discern.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas98
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

8) „vidutinis vartotojas“ reiškia vartotoją, 
kuris yra pakankamai gerai informuotas ir 
pakankamai atidus bei atsargus.

(Netaikoma angliškam variantui).

Or. de

Justification

(Does not affect the English version.)

Pakeitimą pateikė Avril Doyle

Pakeitimas99
2 straipsnio 2 dalies 8 a punktas (naujas)

8a) „sveikata“ reiškia bendrą fizinės, 
psichologinės ir socialinės gerovės būklę.

Or. en

Justification

Whereas the proposed Regulation is mainly about rules on health claims, the proposal does 
not contain a definition of health. The definition proposed below is the definition retained by 
WHO.

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas100
2 straipsnio 2 dalies 8 a (naujas)

8a) „maisto papildai“ reiškia maisto 
produktus, skirtus normaliai mitybai 
papildyti, ir kurie yra koncentruotas 
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mitybinių ir kitų medžiagų, turinčių 
mitybinį ar psichologinį poveikį, šaltinis, 
kurie yra parduodami dozuoti, kapsulių, 
pastilių, tablečių, piliulių ir kita panašia 
forma, miltelių pakeliais, skysčių 
ampulėmis, buteliukais su lašų dozatoriais 
ir kita panašia skysčių ar miltelių forma ir 
kure yra skirti vartoti nustatytais mažais 
kiekiais;

Or. en

Justification

For consistency this uses the definition for food supplements from Directive 2002/46.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas101
2 straipsnio 2 dalies 8 a punktas (naujas)

8a) „maisto produktų kategorija“ reiškia 
maisto produktų, turinčių vienodas savybes 
ir maistinę sudėtį, grupę.

Or. de

Justification

Categories of food are referred to in the proposal on several occasions without any definition 
being provided for what is actually meant. An undefined category of food could encompass 
products varying widely in composition, where content of sugar, fat or other nutrients could 
range from zero to a significantly higher level. Therefore, for the sake of legal certainty and 
clarity, 'a category of foods' should be defined in Article 2, alongside the other definitions.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas102
2 straipsnio 2 dalies 8 a punktas (naujas)

8a) „maisto produktų kategorija“ reiškia 
maisto produktų, kurie turi vienodas 
savybes ir yra vienodai naudingi, grupę;

Or. nl
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 103
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
priėmimo, Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato:
- „maistingumo profilį“, aiškiai 
nurodydama, kokiu tikslu yra naudojami 
maistingumo profiliai, ir kad procedūra yra 
naudojama jiems paruošti, stengdamasi 
užtikrinti, kad bus įtrauktos visos susijusios 
šalys, ypač pramonė ir vartotojai ;
- „biotinkamumą;
- „saldiklius“, taikant priedą;
- „skaidulines medžiagas“, taikant priedą; 

Or. nl

Justification

Nutrient profiles are one of the key elements of the proposal. Regrettably, there are many 
uncertainties on this subject. A precise definition is needed for the benefit of the industry, 
consumers and enforcement agencies. The concepts 'bioavailability', 'sugars' and 'fibres' also 
need to be defined.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas104
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Per tris mėnesius nuo šio reglamento 
priėmimo, Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato:
- „visuotinai pripažintas mokslo žinias“,
- „biotinkamumą“,
- „Saldiklius“, taikant priedą,
- „Skaidulines medžiagas“, taikant priedą.

Or. en
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Justification

At various occasions the draft legal text makes reference to "generally accepted scientific 
data" and "bioavailability". - It is important to define what this means. 

In the annex reference is made to sugars and fibres. It is common knowledge that different 
sugars have a very different influence on the nutritional quality of food It is therefore 
necessary for the proper application of nutritional claims to define the sugars the legislation 
want to talk about.

Furthermore as Code Alimentarius discussions have reflected there is no harmonised 
definition of fibres in Europe. For the application of nutritional claims they therefore need to 
be defined.

The Commission shall request that EFSA’s Scientific Panel on dietetic products, nutrition and 
allergies propose a definition of “generally accepted scientific data” and "bioavailability" as 
soon as possible. This should be adopted in accordance of the procedures set out in the 
Regulation.
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Pakeitimą pateikė Frédérique Ries

Pakeitimas105
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Per 6 mėnesius nuo šio reglamento 
priėmimo, Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato šias 
sąvokas: 
- visuotinai pripažintus mokslinius 
duomenis;
- biotinkamumą;
- saldiklius, taikant priedą;
- skaidulines medžiagas, taikant priedą.

Or. fr

Justification

The proposal for a regulation refers repeatedly to ‘generally accepted scientific data’ and 
‘bioavailability’. It is important that these concepts be defined. 

The annex refers to sugars and fibres. It is a well known fact that different sugars have very 
different effects on the nutritional quality of foods. If nutritional claims are to be properly 
applied, therefore, the sugars to which the regulation refers must be defined.

Furthermore, as the discussions on the Codex Alimentarius demonstrated, there is no 
harmonised definition of fibre in Europe. This concept must also be defined, therefore, in 
order for nutritional claims to be applied.

Pakeitimą pateikė  Holger Krahmer and Jules Maaten

Pakeitimas 106
3 straipsnio 2 dalies d punktas

d) dėl kūno netinkamų ar įspėjamųjų kūno 
funkcijų pokyčių tekstinio, vaizdinio, 
grafinio ar simbolinio vaizdavimo;

išbraukta

Or. de

Justification

There may be differing interpretations of what is meant by improper and alarming references 
to changes in bodily functions, and the provision is open to question.
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Pakeitimą pateikė Evangelia Tzampazi

Pakeitimas107
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

da) skatina arba toleruoja padidintą maisto 
produktų vartojimą, arba sumažina sveikos 
mitybos svarbą;

Or. el

Pakeitimą pateikė Åsa Westlund

Pakeitimas 108
3 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

da) kenkia visuomenės sveikatos apsaugai 
ir  skatinimui;

Or. sv

Justification

There is a risk that the proposed regulation may result in an increase in the number of claims 
concerning less pressing health issues, and that the possibility of using claims to promote 
public health will go to waste.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas109
3 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Jeigu nacionalinė  institucija turi pagrindą 
manyti, kad sveikatingumo teiginiai gali 
prieštarauti nacionalinės mitybos normoms 
ir dėl to kelia grėsmę gyventojų mitybos 
būklei, turi būti leista apriboti 
sveikatingumo teiginius šalyje. 

Or. en

Justification

National nutritional guidelines should not be ignored. Therefore in case of justified health 
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concerns a national government should be allowed to restrict claims on its territory.

Pakeitimą pateikė John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan, Holger Krahmer ir 
Urszula Krupa

Pakeitimas 110
4 straipsnis

4 straipsnis išbraukta
Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 

naudojimo apribojimai
1. Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
priėmimo, Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato specialius 
mitybos profilius, kurių turi būti laikomasi 
kai kurias maisto kategorijas apibūdinant 
mitybiniais ir sveikatingumo teiginiais. 
Nustatant mitybos profilius, ypač svarbu 
nurodyti šių maisto medžiagų maisto 
produktuose esančius kiekius: 
a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių
b) saldiklių
c) druskos (natrio).
Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis žiniomis apie dietą 
ir mitybą bei jų ryšį su sveikata, ir ypač apie 
maisto medžiagų įtaką chroniškoms ligoms. 
Nustatydama mitybos profilius, Komisija 
klaus Institucijos patarimo ir konsultuosis 
su susijusiomis šalimis, visų pirma maisto 
pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis. 
Atsižvelgiant į susijusią mokslinę raidą 
atliekami išplėtimai ir papildymai, 
priimami pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
minimą procedūrą.
2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka Reglamente išdėstytas 
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sąlygas. 
3. Gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 
1,2 proc. alkoholio, negali būti 
apibūdinami:
a) sveikatingumo teiginiais;
b) mitybiniais teiginiais, kurie nėra susiję 
su sumažintu sudėtyje esančio alkoholio ir 
energijos kiekiu.
4. Maisto produktai ir maisto produktų 
kategorijos, kurios nėra įtrauktos į 3 
straipsnį, kurioms taikomi mitybiniai ir
maistingumo teiginiai turi būti apriboti 
arba uždrausti, gali būti nustatyti remiantis 
23 straipsnio 2 dalyje minima procedūra ir 
moksliniais įrodymais.

Or. de
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Pakeitimą pateikė Miroslav Ouzký

Pakeitimas 111
4 straipsnis

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai – alkoholiniai 

gėrimai
1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo, Komisija, pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą, nustato
specialius mitybos profilius, kurių turi būti 
laikomasi kai kurias maisto kategorijas 
apibūdinant mitybiniais ir sveikatingumo 
teiginiais.

Gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 1,2 
proc. alkoholio, negali būti apibūdinami 
sveikatingumo teiginiais.

Nustatant mitybos profilius, ypač svarbu 
nurodyti šių maisto medžiagų maisto 
produktuose esančius kiekius:
a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių 
b) saldiklių
c) druskos (natrio).
Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis žiniomis apie dietą 
ir mitybą bei jų ryšį su sveikata, ir ypač apie 
maisto medžiagų įtaką chroniškoms ligoms. 
Nustatydama mitybos profilius, Komisija 
klaus Institucijos patarimo ir konsultuosis 
su susijusiomis šalimis, visų pirma maisto 
pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.
Atsižvelgiant į susijusią mokslinę raidą 
atliekami išplėtimai ir papildymai, 
priimami pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
minimą procedūrą.
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2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, trans 
riebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka Reglamente išdėstytas 
sąlygas.
3. Gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 
1,2 proc. alkoholio, negali būti apibūdinami:
a) sveikatingumo teiginiais;

b) mitybiniais teiginiais, kurie nėra susiję 
su sumažintu sudėtyje esančio alkoholio ir 
energijos kiekiu.
4. Maisto produktai ir maisto produktų 
kategorijos, kurios nėra įtrauktos į 3 
straipsnį, kurioms taikomi mitybiniai ir 
maistingumo teiginiai  turi būti apriboti 
arba uždrausti, gali būti nustatyti remiantis 
23 straipsnio 2 dalyje minima procedūra ir 
moksliniais įrodymais.

Or. en

Justification

Establishing objective and science based nutrient profiles may prove an impossible task, as 
the impact of a foodstuff on health is not determined by its nutritional composition but by its 
use. People eat meals, which are combinations of individual foods, not foods in isolation. 
Against this background any policies based on such profiles are likely to be incoherent and 
lead to arbitrary decisions. Additionally, nutrient profiles will not serve any purpose from a 
health educational point of view.
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Pakeitimą pateikė Jules Maaten

Pakeitimas112
4 straipsnis

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai

Mitybinių profilių vertinimas

1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo, Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato specialius 
mitybinius profilius, kurių turi būti 
laikomasi kai kurias maisto kategorijas 
apibūdinant mitybiniais ir sveikatingumo 
teiginiais.

Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo, Komisija Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia ataskaitą apie būtinybę 
ir galimybę nustatyti mitybinius profilius, 
kaip būtiną sąlygą maisto produktus 
apibūdinant mitybiniais ir sveikatingumo 
teiginiais. 

Nustatant mitybinius profilius, ypač svarbu 
nurodyti šių maisto medžiagų maisto 
produktuose esančius kiekius:

Ataskaitoje turi būti remiamasi Institucijos 
nuomone ir suinteresuotų šalių, visų pirma 
maisto verslo operatorių ir vartotojų, 
konsultacijomis. Joje turi būti remiamasi 
mokslo žiniomis apie dietą ir mitybą ir jų 
ryšį su sveikata ir visų pirma atsižvelgiama 
į: 

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, trans-
riebalų rūgščių 

(a) kai kurių maisto ir kitų medžiagų 
sudėtyje esančius kiekius;

b) saldiklių (b) maisto produktų (maisto produktų 
kategorijų) poveikį ir svarbą mitybai;

c) druskos (natrio). (c) bendrą maisto produktų mitybinę sudėtį 
ir maistinių medžiagų, kurios moksliškai 
buvo pripažintos kaip turinčios poveikį 
sveikatai, buvimą masto produktų sudėtyje. 

Mitybiniai profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis žiniomis apie dietą 
ir mitybą bei jų ryšį su sveikata, ir ypač apie 
maisto medžiagų įtaką chroniškoms ligoms. 
Nustatydama mitybinius profilius, Komisija 
klaus Institucijos patarimo ir konsultuosis 
su susijusiomis šalimis, visų pirma maisto 
pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Jeigu ataskaitoje nurodoma, kad yra būtina 
ir įmanoma nustatyti mitybinius profilius ir 
tai yra būtina sąlyga maisto produktus 
apibūdinant mitybiniais ir sveikatingumo 
teiginiais, Komisija siūlo šio Reglamento 
pakeitimą, kuriame bus atsižvelgta į 
ataskaitos ir konsultacijos rezultatus. 

Atsižvelgiant į susijusią mokslinę raidą 
atliekami išplėtimai ir papildymai, 
priimami pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
minimą procedūrą
2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
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transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka Reglamente išdėstytas 
sąlygas.
3. Gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 
1,2 proc. alkoholio, negali būti 
apibūdinami:
a) sveikatingumo teiginiais;
b) mitybiniais teiginiais, kurie nėra susiję 
su sumažintu sudėtyje esančio alkoholio ir 
energijos kiekiu.
4. Maisto produktai ir maisto produktų 
kategorijos, kurios nėra įtrauktos į 3 
straipsnį, kurioms taikomi mitybiniai ir 
maistingumo teiginiai turi būti apriboti 
arba uždrausti, gali būti nustatyti remiantis 
23 straipsnio 2 dalyje minima procedūra ir 
moksliniais įrodymais.

Or. en

Justification

The effectiveness of nutrient profiles as an instrument to support the fight against obesity is 
completely unclear: the concept has never been tested as such in any of the member states. 

The current wording of Article 4 produces legal uncertainty and therefore infringes the 
principle of legal certainty under Community law. From the vague Commission's wording, it 
is completely unclear how nutrient profiles would be worked out and which products would 
finally be affected.

The proportionality of nutrient profiles needs to be tested before they are introduced on large 
scale and economic consequences cannot be put back.

Notwithstanding the above arguments, the legal basis of the regulation is Article 95 of the EU 
Treaty that is the establishment and operation of the single market. Yet nutrient profiles 
cannot be harmonised, because they are not established on national levels. If they are to be 
introduced with a public health purpose (which they are), the Community lacks the 
appropriate competence.

Article 4 foresees a total ban of nutritional and health claims on certain (not clearly defined) 
products even if they are scientifically substantiated. This is at odds with the image of the 
informed and educated average consumer established by the consistent rulings of the 
European Court. Providing consumers with appropriate information on the composition and 
nutritional value of the food would, as a milder measure, be more appropriate as it enables 
the responsible consumer o make an informed choice.
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Pakeitimą pateikė Horst Schnellhardt

Pakeitimas 113
4 straipsnis

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai 

Mitybinių profilių vertinimas

1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo, Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato specialius 
mitybinius profilius, kurių turi būti 
laikomasi kai kurias maisto kategorijas 
apibūdinant mitybiniais ir sveikatingumo 
teiginiais.

Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo, Komisija Europos Parlamentui 
ir Tarybai pateikia ataskaitą apie mitybinių 
profilių nustatymo poreikį ir praktinę 
reikšmę, kaip būtiną sąlygą maisto 
produktus apibūdinant mitybiniais ir 
sveikatingumo teiginiais. 

Nustatant mitybinius profilius, ypač svarbu
nurodyti šių maisto medžiagų maisto 
produktuose esančius kiekius:

Ataskaitoje turi būti remiamasi Institucijos 
nuomone ir suinteresuotų šalių, visų pirma 
maisto pramonės atstovų ir vartotojų 
asociacijų, konsultacijomis. Joje turi būti 
remiamasi mokslo atradimais apie dietą ir 
mitybą ir jų ryšį su sveikata ir visų pirma 
atsižvelgiama į šiuos punktus:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
tranriebalų rūgščių

a) kai kurių maisto ir kai kurių kitų 
medžiagų sudėtyje esančius kiekius; 

b) saldiklių b) maisto produktų (maisto produktų 
kategorijų) poveikį ir svarbą bendrai 
mitybai;

c) druskos (natrio). c) bendrą maisto produktų sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurios moksliškai 
buvo pripažintos kaip turinčios poveikį 
sveikatai, buvimą masto produktų sudėtyje. 

Mitybiniai profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis žiniomis apie dietą 
ir mitybą bei jų ryšį su sveikata, ir ypač apie 
maisto medžiagų įtaką chroniškoms ligoms. 
Nustatydama mitybinius profilius, Komisija 
klaus Institucijos patarimo ir konsultuosis 
su susijusiomis šalimis, visų pirma maisto 
pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Jeigu ataskaita parodo, kad mitybiniai 
profiliai yra būtini ir praktiški, kaip sąlyga 
maisto produktus apibūdinant mitybiniais ir 
sveikatingumo teiginiais, Komisija siūlo šio 
Reglamento pakeitimą, kuriame bus 
atsižvelgta į ataskaitą ir jos rezultatus. 

Atsižvelgiant į susijusią mokslinę raidą 
atliekami išplėtimai ir papildymai, 
priimami pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
minimą procedūrą
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2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka Reglamente išdėstytas 
sąlygas.
3. Gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 
1,2 proc. alkoholio, negali būti 
apibūdinami
a) sveikatingumo teiginiais;
b) mitybiniais teiginiais, kurie nėra susiję 
su sumažintu sudėtyje esančio alkoholio ir 
energijos kiekiu.
4. Maisto produktai ir maisto produktų 
kategorijos, kurios nėra įtrauktos į 3 
straipsnį, kurioms taikomi mitybiniai ir 
maistingumo teiginiai turi būti apriboti 
arba uždrausti, gali būti nustatyti remiantis 
23 straipsnio 2 dalyje minima procedūra ir 
moksliniais įrodymais.

Or. de

Justification

To date, the European Union has no experience of establishing and introducing nutrient 
profiles, nor of their effects. And yet this innovation will have profound effects on the market, 
entrepreneurial freedom, the food on offer, advertising, and consumer choice and 
information. But there is not enough evidence to indicate whether any real impact can be 
achieved on consumers’ eating habits, and hence on reducing or preventing certain chronic 
diseases.

In advance of the introduction of such nutrient profiles, therefore, there is a need for careful 
analysis and assessment of all their important aspects. These include, for example, a 
scientifically backed answer to the question of the criteria nutrient profiles should be based 
on, whether secondary plant compounds should perhaps be taken into account in establishing 
the profiles, whether nutrient profiles contribute to a balanced diet at all or, conversely, 
prevent unbalanced eating habits, what value individual foods and food groups have in 
nutrition overall, and whether nutrient profiles are at all suited to reducing or preventing the 
risk of certain chronic diseases.

The influence on the market of foods or food categories which make health or nutrition claims 
and the resulting influence on consumers’ dietary habits need further analysis.
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Pakeitimą pateikė Avril Doyle, 

Pakeitimas 114
4 straipsnis

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai

Sveikatingumo teiginių naudojimo 
apribojimai

1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo, Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato specialius 
mitybinius profilius, kurių turi būti 
laikomasi kai kurias maisto kategorijas 
apibūdinant mitybiniais ir sveikatingumo 
teiginiais.

1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo, Komisija pagal Sutarties 251
straipsnyje minimą procedūrą nustato tas 
maisto medžiagas, kurios yra ypač 
susijusios su subalansuota mityba, bei 
nurodo jų vartojimo vertes. 

Nustatant mitybinius profilius, ypač svarbu 
nurodyti šių maisto medžiagų maisto 
produktuose esančius kiekius:
a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių
b) saldiklių
c) druskos (natrio).
Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis žiniomis apie dietą ir 
mitybą bei jų ryšį su sveikata, ir ypač apie 
maisto medžiagų įtaką chroniškoms ligoms. 
Nustatydama mitybos profilius, Komisija 
klaus Institucijos patarimo ir konsultuosis su 
susijusiomis šalimis, visų pirma maisto 
pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

2. Nurodytos vartojimo vertės turėtų būti 
nustatomos remiantis mokslinėmis žiniomis 
apie dietą ir mitybą bei jų ryšį su sveikata, ir 
ypač apie maisto medžiagų įtaką 
chroniškoms ligoms. Nustatydama 
nurodytas vartojimo vertes, Komisija klaus 
Institucijos patarimo ir konsultuosis su 
susijusiomis šalimis, visų pirma maisto 
pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis. 
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Atsižvelgiant į susijusią mokslinę raidą 
atliekami išplėtimai ir papildymai, 
priimami pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
minimą procedūrą.
2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybiniai teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka Reglamente išdėstytas 
sąlygas. 
3. Gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 
1,2 proc. alkoholio, negali būti apibūdinami:

3. Gėrimai, kurių sudėtyje yra daugiau nei 
1,2 proc. alkoholio, negali būti apibūdinami 
sveikatingumo teiginiais.

a) sveikatingumo teiginiais;
b) mitybiniais teiginiais, kurie nėra susiję 
su sumažintu, sudėtyje esančio alkoholio ir 
energijos kiekiu.
4. Maisto produktai ir maisto produktų 
kategorijos, kurios nėra įtrauktos į 3 
straipsnį, kurioms taikomi mitybiniai ir 
maistingumo teiginiai turi būti apriboti 
arba uždrausti, gali būti nustatyti remiantis 
23 straipsnio 2 dalyje minima procedūra ir 
moksliniais įrodymais.

4. 3 dalyje minimas draudimas nėra 
taikomas maisto papildams, kuriems 
taikoma 2002 m. birželio 10 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva1 ,, jeigu 
produktų sudėtyje esantis alkoholis 
panaudotas tik konservavimo ir / arba 
gavybos tikslais, o etiketėje yra 
paaiškinama, kad produktą reikia „vartoti 
mažais, aiškiai nustatytais kiekiais“. 
1 OL L 183, 2002 7 12, p. 51.

Or. en
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Justification

Nutritional claims must be on a firm scientific basis. Establishing objective and science based 
nutrient profiles may prove an impossible task, as the impact of a foodstuff on health is not 
determined by its nutritional composition but by its use. People eat meals, which are 
combinations of individual foods, not foods in isolation. Against this background any policies 
based on such profiles are likely to be incoherent and lead to arbitrary decisions. 
Additionally, nutrient profiles will not serve any purpose from a health educational point of 
view.

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet. It is therefore proposed that instead of establishing nutrient profiles, the Community 
establishes a framework that identifies the nutrients of relevance and reference intake values 
for these nutrients. An obligation for food manufacturers to indicate the role of their food in 
relation to these nutrients and reference values on the label is contained in article 7.

Nutritional information should be available on alcoholic beverages, however health claims 
should not as they are against current policy in most Member States.

Tonics and other food supplements should not be affected by this prohibition.

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 115
4 straipsnio antraštinė dalis

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai 

Teiginių naudojimo apribojimai

Or. de

Pakeitimą pateikė Martin Callanan

Pakeitimas 116
4 straipsnio antraštinė dalis

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai

Konkrečios mitybinių ir sveikatingumo 
teiginių naudojimo sąlygos

Or. en
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Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead, Linda McAvan, Genowefa Grabowska, Dagmar Roth-
Behrendt, Dorette Corbey

Pakeitimas 117
4 straipsnio antraštinė dalis

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo apribojimai

Mitybinių ir sveikatingumo teiginių 
naudojimo sąlygos 

Or. en

Justification

Nutrient profiles are an important positive criteria for a possible use of nutritional or health 
claims, therefore instead of restrictions one should look for positive aspects, namely 
conditions for use. 

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas1184 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

1. Per 24 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija, pasikonsultavusi su 
Institucija, nustato specifinius maistingumo 
profilius, kuriais turi pasižymėti maisto 
produktai arba tam tikros maisto produktų 
kategorijos, kad juos būtų galima apibūdinti 
teiginiais apie poveikį sveikatai.

Šie maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Šie maistingumo profiliai nustatomi 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte, ypač:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius;

b) cukraus, - maisto produkto (arba maisto produktų 
kategorijų) vaidmenį ir svarbą mityboje;

c) druskos / natrio. - maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

Maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą ir jos svarbą 
sveikatai, o ypač maistinių medžiagų ir kitų 
mitybinį fiziologinį poveikį turinčių 

Maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą ir jos svarbą 
sveikatai, o ypač maistinių medžiagų ir kitų 
mitybinį fiziologinį poveikį turinčių 
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medžiagų įtaką chroniškoms ligoms.
Komisija, nustatydama maistingumo 
profilius, tariasi su Institucija ir 
konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

medžiagų įtaką chroniškoms ligoms.

Išimtys ir pakeitimai, daromi atsižvelgiant į 
mokslo raidą, priimami 23 straipsnio 2 
dalyje minima tvarka.

Įsipareigojimo laikyti maistingumo 
profilius pagrindu nurodant maistingumo 
ar sveikatingumo teiginius išimtys ir 
pakeitimai, daromi atsižvelgiant į mokslo 
raidą, priimami 23 straipsnio 2 dalyje 
minima tvarka.

Or. de

Justification

The setting of nutrient profiles for both nutrition and health claims does not respect the 
principle of proportionality. There is a great difference as to whether a claim states that a 
food has particular nutrition properties or whether a claim states that a relationship exists 
between a food and health.

Furthermore, it should be clear that the establishment of nutrient profiles is a scientific 
exercise and should consequently be  undertaken by EFSA exclusively. These nutrient profiles 
should be recognised by the Commission.

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas1194 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie 
poveikį mitybai ar sveikatai.

1. Per 24 mėnesius nuo šio Reglamento 
priėmimo institucija Komisijos prašymu ir 
pasikonsultavusi su suinteresuotomis 
šalimis pateiks detalų pareiškimą dėl 
sąlygų, nurodytų 5 straipsnio 1 dalyje ir 10 
straipsnio 2 dalyje ir ypač bet kuriuos 
specifinius maisto produktų maistingumo 
profilius, kad juos būtų galima apibūdinti 
teiginiais apie poveikį mitybai ar sveikatai.

Šie maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,
b) cukraus,
c) druskos / natrio.
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Maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą ir jos svarbą 
sveikatai, o ypač dėl maistinių medžiagų ir 
kitų mitybinį fiziologinį poveikį turinčių 
medžiagų įtakos chroniškoms ligoms.
Komisija, nustatydama šiuos maistingumo 
profilius, tariasi su Institucija ir 
konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Išvada turi būti padaryta atsižvelgiant į 
mokslinių tyrimų išvadas apie mitybą ir jos 
svarbą sveikatai, o ypač:

- maistinių medžiagų ir kitų mitybinį 
fiziologinį poveikį turinčių medžiagų įtaką 
chroniškoms ligoms;

- maistingumo profilių visiems vartotojams 
tinkamumą, neatsižvelgiant į jų 
maistingumo rodiklius.
Jei įmanoma, gavusi institucijos išvadą 
Komisija sukuria maistingumo profilių, 
kurie bus naudojami maistingumo ar 
sveikatingumo teiginiams apibūdinti, 
sistemą pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
išdėstytą darbo tvaką, ypač atsižvelgdama į:
- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius;
- mitybos indėlį ir maisto produktų (ar 
maisto produktų kategorijų) svarbą, 
deramai atsižvelgiant į mitybos įpročius ir 
vartojimo ypatumus įvairiose valstybėse 
narėse;
- maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.
Komisija, nustatydama bet kuriuos
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.

Įsipareigojimo laikyti maistingumo 
profilius pagrindu nurodant maistingumo 
ar sveikatingumo teiginius išimtys ir 
pakeitimai, daromi atsižvelgiant į mokslo 
raidą, priimami 23 straipsnio 2 dalyje 



PE 353.660v01-00 56/6 AM\555844LT.doc

LT

minima tvarka.

Or. en

Justification

Before committing to the establishment of nutrient profiles, the Commission should first 
assess the feasibility of such a system to ensure that it is capable of being applied objectively 
and scientifically to all foods, and will genuinely help consumers to make better dietary 
choices, taking account of differences in dietary practices and traditions between the Member 
States, and the varied requirements of individuals. The assessment should be carried out by 
EFSA.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas1204 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie 
poveikį mitybai ar sveikatai.

1. Per 36 mėnesius nuo Reglamento 
priėmimo Komisija, pasikonsultavusi su 
suinteresuotomis šalimis, nustato, ar 
specifiniai maistingumo profiliai, kuriais turi 
pasižymėti maisto produktai arba tam tikros 
maisto produktų kategorijos, kad juos būtų 
galima apibūdinti teiginiais apie poveikį
mitybai ar sveikatai, yra įvykdomi ir jeigu 
taip, tai kokia forma. Vėliau bet kuris iš 
tokių pasiūlymų yra pateikiamas Europos 
Parlamentui ir Tarybai tvirtinti.

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Šie maistingumo profiliai nustatomi maisto 
produktams arba tam tikroms maisto 
produktų kategorijoms, ypač atsižvelgiant į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius;

b) cukraus, - maisto produkto (arba maisto produktų 
kategorijų) vaidmenį ir svarbą mityboje;

c) druskos / natrio. - maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

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 

Bet kokie maistingumo kriterijai pagrįsti 
mokslinių tyrimų išvadomis apie mitybą ir 
jos svarbą sveikatai, o ypač maistinių 
medžiagų ir kitų mitybinį fiziologinį poveikį 
turinčių medžiagų įtaką chroniškoms ligoms.
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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.

Or. en

Justification

There are still question marks over the nutrient profile system proposed by the Commission. A 
feasibility study should be conducted before any proposal is accepted.

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 1214 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie 
poveikį mitybai ar sveikatai.

1. Per 24 mėnesius nuo Reglamento 
priėmimo Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl 
Europos mitybos gairių. Jos teikia bendrą 
konsultaciją apie mitybą, atsižvelgiant į 
nacionalinius kultūrinius mitybos 
variantus, taip pat į Pasaulio sveikatos 
organizacijos darbą ir Codex alimentarius. 
Per 24 mėnesius nuo Europos mitybos 
gairių priėmimo Komisija pagal 23 
straipsnio 2 dalyje minimą procedūrą 
nustato specifinius maistingumo kriterijus, 
kuriais turi pasižymėti maisto produktai 
arba tam tikros maisto produktų 
kategorijos, kad juos būtų galima 
apibūdinti teiginiais apie poveikį mitybai ar 
sveikatai.

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Šie maistingumo profiliai nustatomi maisto 
produktams arba tam tikroms maisto 
produktų kategorijoms, ypač atsižvelgiant į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius;

b) cukraus, - maisto produkto (arba maisto produktų 
kategorijų) vaidmenį ir svarbą mityboje;

c) druskos / natrio. - maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
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poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

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.

Bet kokie maistingumo kriterijai pagrįsti 
mokslinių tyrimų išvadomis apie mitybą ir 
jos svarbą sveikatai, o ypač maistinių 
medžiagų ir kitų mitybinį fiziologinį poveikį 
turinčių medžiagų įtaką chroniškoms ligoms.

Išimtys ir pakeitimai, daromi atsižvelgiant į 
mokslo raidą, priimami 23 straipsnio 2
dalyje minima tvarka.

Or. en

Justification

Nutrient profiling should be a positive and not a negative process and the guidelines should 
both link to international work and should be agreed by co-decision.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas1224 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

1. Per 36 mėnesius nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija, pasitarusi su Europos 
Parlamentu, ir 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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Maistingumo profiliai maisto produktams 
arba maisto produktų kategorijoms
nustatomi ypač atsižvelgiant į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius;

b) cukraus, - mitybos indėlį ir maisto produktų (ar 
maisto produktų kategorijų) svarbą, 
deramai atsižvelgiant į mitybos įpročius ir 
vartojimo ypatumus įvairiose valstybėse 
narėse;
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c) druskos / natrio. - maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

Šie 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.

Šie maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą ir jos svarbą 
sveikatai. 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.

Įsipareigojimo laikyti maistingumo 
profilius pagrindu nurodant maistingumo 
ar sveikatingumo teiginius išimtys ir 
pakeitimai, daromi atsižvelgiant į mokslo 
raidą, priimami 23 straipsnio 2 dalyje 
minima tvarka.

Or. en

Justification

Examples from various countries show that the setting up of nutrient profiles is a very 
complex matter which requires extensive scientific consultation and broad discussion for 
several years to develop. Given above that the fact that the European Food Safety Authority 
did not start the work on the nutrition profiles, a period of 36 month for the establishment is 
appropriate. The varied experiences and particular the tremendous interest in this present 
proposal show as well that the issue of nutrient profiles is a highly political question. 
Furthermore, as those profiles stand for a new area of food legislation, it has to be assured 
that the European Parliament is properly involved in the procedure.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 1234 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

1. Per 24 mėnesius nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija, pasitarusi su Europos 
Parlamentu, ir 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 teiginiais apie poveikį 
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mitybai ar sveikatai.
Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Maistingumo profiliai maisto produktams 
arba maisto produktų kategorijoms
nustatomi ypač atsižvelgiant į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius, 
pavyzdžiui, riebalus, sočiųjų riebalų rūgštis, 
transriebalus, cukrų, druską / natrį;

b) cukraus, - mitybos indėlį ir maisto produktų (ar 
maisto produktų kategorijų) svarbą, 
deramai atsižvelgiant į mitybos įpročius ir 
vartojimo ypatumus įvairiose valstybėse 
narėse;

c) druskos / natrio. - maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

Šie 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.

Šie maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą, mitybos 
poreikius tikslinėms gyventojų grupėms ir 
jos svarbą sveikatai. 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.

Įsipareigojimo laikyti maistingumo 
profilius pagrindu nurodant maistingumo 
ar sveikatingumo teiginius išimtys ir 
pakeitimai, daromi atsižvelgiant į mokslo 
raidą, priimami 23 straipsnio 2 dalyje 
minima tvarka.

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. The 
evaluation of national nutritional profiles for food or for categories of food, by the 
Commission with the involvement of the EFSA, the Member States and stakeholders, is the 
cornerstone of this regulation.
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Pakeitimą pateikėDorette Corbey, Genowefa Grabowska

Pakeitimas1244 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą ir dalyvaujant 
institucijos ekspertams nustato specifinius 
maistingumo profilius, kuriais turi 
pasižymėti maisto produktai arba tam tikros 
maisto produktų kategorijos, kad juos būtų 
galima apibūdinti teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Maistingumo profiliai nustatomi pagal 
maisto produktų arba maisto produktų 
kategorijų tipą, ypač atsižvelgiant į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius, 
pavyzdžiui, riebalus, sočiųjų riebalų rūgštis, 
transriebalus, cukrų, druską / natrį;

b) cukraus, - mitybos indėlį ir maisto produktų (ar 
maisto produktų kategorijų) svarbą, 
deramai atsižvelgiant į mitybos įpročius ir 
vartojimo ypatumus įvairiose valstybėse 
narėse;

c) druskos / natrio. - maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

Šie 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.

Or. en
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Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. The 
evaluation of national profiles food or of categories of food, by the Commission with the 
involvement of the EFSA, the Member States and stakeholders, is the cornerstone of this 
regulation. This principle must be respected to bear nutritional or health claims.

Pakeitimą pateikėAntonios Trakatellis

Pakeitimas1254 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija pagal 23 straipsnio 2
dalyje minimą procedūrą nustato specifines 
taisykles dėl įvairių maistingųjų medžiagų 
sudėties ir jos derinių, kuriais turi 
pasižymėti maisto produktai arba tam tikros 
maisto produktų kategorijos, kad juos būtų 
galima apibūdinti teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Aukščiau minėtos taisyklės nustatomos ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

a) lipidų (riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir taip toliau),

b) cukraus, b) angliavandenių,
c) druskos / natrio. c) druskos / natrio.

ca) sterolius, pavyzdžiui, cholesterolį ir 
kitus
cb) mikroelementus.

Šie 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.

Šios taisyklės dėl maistingųjų medžiagų 
sudėčių pagrįstos 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 taisykles dėl 
maistingųjų medžiagų sudėties, 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.

Išimtys ir pakeitimai, daromi atsižvelgiant į 
mokslo raidą, priimami 23 straipsnio 2 
dalyje minima tvarka.
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Or. en

Justification

There are no existing specific nutrient profiles today. This is because a nutrient can be 
beneficial in a diet or may produce adverse effects on health and that could depend on the 
amount which it is present in the food, on the amount of the food consumed but also on the 
person who is consuming it (children, adolescent, adults, pregnant women, elderly). For 
example cholesterol is a necessary nutrient because it is essential in the construction of the
cell membranes. However, in great amounts and especially in persons in advanced age 
(elderly) it may produce atheromatosis. The same thought applies for carbohydrates, trace 
elements, sodium and potassium. Therefore we seek to establish specific rules according to 
scientific knowledge, in order for a food preparation to be considered within a normal range 
as far as nutrition content is concerned. 

Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 1264 straipsnio 1 dalis

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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

1. Per 30 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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

b) cukraus, b) cukraus,

c) druskos / natrio. c) druskos / natrio.
Šie 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.

Šie maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą, mitybos 
poreikius tikslinėms gyventojų grupėms ir 
jos svarbą sveikatai. Komisija, nustatydama 
maistingumo profilius, tariasi su Institucija ir 
konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis bei sveikatos specialistais.

Išimtys ir pakeitimai, daromi atsižvelgiant į 
mokslo raidą, priimami 23 straipsnio 2 

Išimtys ir pakeitimai, daromi atsižvelgiant į 
mokslo raidą, priimami 23 straipsnio 2 
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dalyje minima tvarka. dalyje minima tvarka. Taikydama šias 
išimtis ir pakeitimus Komisija atsižvelgia į 
Institucijos nuomonę.

Or. fr

Justification

30 months is a more realistic period of time to allow the Commission, together with the EFSA 
and all the parties concerned, to draw up the specific nutritional profiles which certain 
categories of foodstuff must comply with in order to carry nutrition or health claims.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas 127 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 poskirsnių įvadinė dalis

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 teiginiais apie poveikį 
mitybai ar sveikatai.

1. Per 18 mėnesių nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato specifinius 
maistingumo profilius, kuriais turi 
pasižymėti tam tikros maisto produktų 
kategorijos, kad juos būtų galima apibūdinti 
teiginiais apie poveikį mitybai ar sveikatai.

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį maisto produkte:

Maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 
medžiagų kiekį nustatytose maisto produktų
kategorijose:

Or. en

Justification

Nutrient profiles are not applicable to food supplements in principle. However, the fat content 
of certain supplements provides the basis for evidence-based health claims (e.g. Cod Liver 
Oil). The objective of the above amendment is to exempt food supplements that provide fatty 
acids.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 1284 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, 
teiginius apie poveikį mitybai, kuriais 
informuojama apie riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, transriebalų rūgščių, cukraus ir 
druskos / natrio kiekio sumažinimą, leistina 
vartoti, jei tai daroma atsižvelgiant į šio 

išbraukta



AM\555844LT.doc 65/6 PE 353.660v01-00

LT

reglamento reikalavimus.

Or. de

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1294 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, 
teiginius apie poveikį mitybai, kuriais 
informuojama apie riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, transriebalų rūgščių, cukraus ir 
druskos / natrio kiekio sumažinimą, leistina 
vartoti, jei tai daroma atsižvelgiant į šio 
Reglamento reikalavimus.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, 
teiginius apie poveikį mitybai ir sveikatai 
leistina vartoti, jeigu informacija apie 
neįtrauktas į maistingumo profilį specifines 
maistines medžiagas yra nurodyta kartu 
maistingumo ar sveikatingumo teiginiais.

Or. en

Justification

If an eminent property of food qualifies this product to make a claim, this attribute must be 
allowed to be mentioned, even if a part of a possible nutrient profile is exceeded. In such a 
case, the demand for information about food and their nutritional value is also achieved if the 
nutrient which exceeds the nutrient profile is clearly mentioned next to the health or nutrition 
claim.

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 1304 straipsnio 3 dalis

3. Gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 
1,2 proc. stiprumo alkoholio, nenurodomi:

išbraukta

a) sveikatingumo teiginiai;
b) tie maistingumo teiginiai, kurie 
nenurodo alkoholio ar energijos 
sumažėjimo.

Or. en

Justification

Claims should be permitted provided they are scientifically substantiated and comply with the 
general dietary principles set in the proposal.
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Pakeitimą pateikėHorst Schnellhardt

Pakeitimas 1314 straipsnio 3 dalis

3. Gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 1,2 
proc. stiprumo alkoholio, nenurodomi:

3. Gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 1,2 
proc. stiprumo alkoholio, nenurodomi jokie 
sveikatingumo teiginiai, išskyrus moksliškai 
nurodytus rodiklius.

a) sveikatingumo teiginiai; Alkoholiniams gėrimams nenurodomi jokie 
teiginiai, susiję su ligų gydymu, 
palengvinimu ar apsaugojimu nuo jų ar 
sudarantys įspūdį, jog turi tokių savybių.

b) tie maistingumo teiginiai, kurie 
nenurodo alkoholio ar energijos 
sumažėjimo.

Or. de

Justification

Under Directive 2000/13/EC, no statements may be made relating to diseases. This ban is 
upheld. Health claims are also excluded by voluntary self-monitoring. The ban on the use of 
actual health claims is shored up by the amendment. 

Nevertheless, the positive aspects of moderate alcohol consumption are scientifically proven. 
They end where alcohol misuse begins.

Designations such as digestive liqueur and bitters are established traditional designations 
and must not be affected by the ban under Article 4(3). They stand for a responsible attitude 
to alcohol and are an integral part of traditional epicurean culture. They do not represent an 
incitement to excessive alcohol consumption.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer and Christa Klaß

Pakeitimas 1324 straipsnio 3 dalies a punktas

a) sveikatingumo teiginiai; a) sveikatingumo teiginiai, išskyrus tuos, 
kurie nurodo moksliškai įrodomus 
teiginius.

Or. de

Justification

Alcoholic beverages should not be allowed to carry health claims. It should, however, be 
allowed to make health claims for alcoholic beverages where they can be scientifically 
substantiated, e.g. diabetic wines.



AM\555844LT.doc 67/6 PE 353.660v01-00

LT

Pakeitimą pateikėPhillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Pakeitimas 1334 straipsnio 3 dalies a punktas

a) sveikatingumo teiginiai; a) sveikatingumo teiginiai, išskyrus kai 
pastarieji patvirtina nacionalinės 
institucijos ar Bendrijos įspėjimus apie 
pavojus dėl piktnaudžiavimo alkoholiu.

Or. en

Justification

The definition of a health claim could apply to any message about alcohol and health, 
potentially putting at risk health warnings. Hence the need to clarify this situation.

Pakeitimą pateikėMaría del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, María Esther 
Herranz García, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten

Pakeitimas 1344 straipsnio 3 dalies b punktas

b) tie maistingumo teiginiai, kurie 
nenurodo alkoholio ar energijos 
sumažėjimo

išbraukta

Or. es

Justification

Nutritional claims should be allowed for alcoholic beverages, provided that they comply with 
the definition laid down in the Annex and with the requirement of compulsory nutritional 
labelling.

Pakeitimą pateikėPhillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Pakeitimas 1354 straipsnio 3 dalies b punktas

b) maistingumo teiginiai, kurie nenurodo 
alkoholio ar energijos sumažėjimo

b) maistingumo teiginiai, nebent jie yra 
nurodomi kartu su pilnu sudedamųjų dalių 
sąrašu ar panašia informacija dėl alergenų.

Or. en
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Justification

For certain consumers it is not only worthwhile but even necessary to have nutrition 
information on alcoholic beverages, e.g. coeliac sufferers and gluten-free beer. Alcoholic 
beverages should be allowed to make nutrition claims in as far as they fulfil the definition laid 
down in the annex, they meet the obligation of mandatory nutrition labelling and they label 
ingredients.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika 
Tamara Liotard

Pakeitimas136 4 straipsnio 3 dalies 1 poskirsnis (naujas)

Šis draudimas neliečia maisto papildų, 
kuriems taikoma 20011 m. birželio 10 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/46/EB, jeigu gaminyje esantis 
alkoholis yra skirtas išskirtinai 
konservavimui ir / arba išgavimui, o etiketė 
aiškiai nurodo, kad gaminys „turi būti 
vartojamas mažais, tiksliai nustatytais 
kiekiais“.
1 OL L 183, 2002 12 12, p. 51.

Or. en

Pakeitimą pateikėRenate Sommer, Martin Callanan

Pakeitimas 1374 straipsnio 4 dalis 

4. Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos nei nurodyti 3 dalyje, kuriems 
maistingumo ar sveikatingumo teiginiai 
turi būti apriboti ar uždrausti, gali būti 
apibūdinami pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą darbo tvarką ir remiantis 
moksliniais faktais.

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 138 4 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

4a. Valstybės narės gali daryti specifines 
apribojimų, nurodytų šiame straipsnyje, 
išimtis, jeigu atitinkami gaminiai yra 
pateikti į rinką įsigaliojus šiam reglamentui 
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ir atitinka jame esančias sąlygas.

Or. en

Justification

Particular nutrition and health claims made on food or specific food categories, which will 
according to paragraphs 1 and 3 be no longer allowed to make such claims, have been 
established on national markets for years and decades and have thus become objects of 
"cultural value". In such cases, it is therefore appropriate to leave it up to the Member States 
to grant exemptions, provided that the respective claims are true and not misleading.

Pakeitimą pateikėNiels Busk, Chris Davies, Dan Jørgensen

Pakeitimas 1394 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Maistingumo ir sveikatingumo teiginių 
neleidžiama nurodyti kūdikiams ir mažiems 
vaikams skirtiems maisto produktams, 
nebent specifiškai pagal 1989 m. gegužės 
3 d. Tarybos direktyvą 89/398/EEB dėl 
valstybių narių įstatymų, susijusių su 
maisto produktų, skirtų tam tikriems 
maistingumo panaudojimams1, ir jų 
įgyvendinimo direktyvų derinimo.
1 OL L 186, 1989 6 30, p. 27..

Or. en

Justification

This proposal is in line with the Codex guidelines for use of nutrition and health claims, 
adopted in 2004. Specific attention needs to be drawn to foods for infants and young children 
to ensure good health and development. Food for infants and young children under 3 years of 
age is therefore specifically regulated. It is important that public health advise for this 
vulnerable group does not “disappear” due to clumsy and heavy advertisements on the 
products, which will lead to the risk of misleading parents

Pakeitimą pateikėAnja Weisgerber

Pakeitimas 140 4 straipsnio 4 a dalis (nauja) 

4a. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų 
maistingumo teiginiai, informuojantys apie 
ypatingos ar kitos medžiagos buvimą 
maisto produktuose ir, jei įmanoma, jos 
kiekį („įskaitant…“) yra leidžiami.



PE 353.660v01-00 70/6 AM\555844LT.doc

LT

Or. de

Justification

Nutrition claims which declare the simple presence of a substance in a product accurately 
and in a neutral fashion should be considered as falling within the category of consumer 
information and are thus useful for consumers.

Nutrient profiles must not mean that truthful, scientifically substantiated, non-misleading and 
comprehensible claims are withheld from consumers.

Pakeitimą pateikėDorette Corbey

Pakeitimas 141 4 a straipsnis (naujas) 

4 a straipsnis: Kokybės nurodymas
Remdamasi maistingumo profiliais ir 
pasitarusi su EMSD Komisija sugalvoja 
maisto produktų kokybės nurodymą, 
apimantį informaciją apie maisto 
produktuose esantį cukrų, natrį / druską, 
sočiuosius riebalus, transriebalų rūgštis ir 
kitas maistingąsias medžiagas (vitaminus, 
mineralus ir skaidulines medžiagas). 
Kokybės nurodymas pažymimas paprastu ir 
lengvai suprantamu ženklu, kuris išsiskiria 
iš pavienių kokybės lygių. Maisto produktų 
gamintojai gali naudoti šį ženklą 
nustatydami savo produkto kokybės lygį. 
Europos maisto saugos departamentas, 
gavęs prašymą kartu su nurodytomis 
priežastimis, kuo remiantis jis pateiktas, 
patikrina, ar maisto produktų kokybės 
nurodymas yra teisingas.

Or. nl
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Justification

The food industry maintains that there is no such thing as 'good' and 'bad' food - what matters 
is sensible eating habits. In fact, however, it is perfectly possible to perceive differences in 
quality between different food products: there are better and worse food products. Consumers 
definitely require objective and readily accessible information about the quality of the food 
they buy. Various symbols are in use, but there is a need for a clearly recognisable symbol. 
For this purpose a symbol must be designed which makes it possible to rate food products in 
order of quality (e.g. a system using stars or ticks). A symbol or a quality indicator will make 
it clear immediately whether or not (for example) a packaged vegeburger is a good buy from 
the dietary point of view. Such a quality indicator could be an important instrument in the 
fight against degenerative diseases such as cardiovascular diseases and cancer. 

Given the present state of scientific knowledge, it is not appropriate to make the use of the 
symbol compulsory at this stage. However, producers of quality food products will be keen to 
put it on their products voluntarily. Abuse (overestimating the quality of a product) will 
damage a producer's credibility for a long time, so there are grounds for hoping that it will be 
rare. At the same time, food producers will aspire to the best possible classification for their 
products and will therefore try to improve their quality. Both European industry and public 
health stand to gain from innovation.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 142 5 straipsnio 1 dalies a punktas

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

a) esamas arba nesamas ar sumažintas 
medžiagos, nurodomos teiginyje, kiekis turi 
patvirtintą teigiamą mitybinį fiziologinį 
poveikį;

Or. en

Justification

The term ‘generally accepted data’ has not been defined. The amendment seeks to clarify this 
point.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas143 5 straipsnio 1 dalies e a punktas

ea) kartu nurodant medžiagos, kuriai yra 
sukurtas teiginys, buvimą, bendrą 
atitinkamo maisto produktų profilio 
maistingumo vartotojui naudą.

Or. en
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Justification

Although the conditions for use of numerous nutritional claims such as "low in fat" will be 
defined by this Regulation, nutritional claims should only be permitted if the overall content 
of the foodstuff is nutritious.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 1445 straipsnio 2 dalis 

2. Maistingumo ir sveikatingumo teiginių 
naudojimas yra leidžiamas tik tada, jei 
tikimasi, jog vidutinis vartotojas supras 
teiginyje išreikštus naudingumo efektus.

išbraukta

Or. en

Justification

Claims which are not meaningful to the consumer are misleading and therefore covered by 
Directive 84/450/EEC concerning misleading advertising. Furthermore claims will be either 
included in a list or authorised by the European Food Safety Authority (EFSA) who will 
decide on the use of the claim. A specific provision on prohibition of such claims is therefore 
not necessary in this context.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 1455 straipsnio 3 dalis 

3. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
nurodomi paruoštiems pagal gamintojo
nurodymus vartoti maisto produktams.

3. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
nurodomi pateiktiems parduoti maisto 
produktams, o ne atskiroms sudedamosioms 
dalims, kurios yra papildomai naudojamos 
maisto paruošimui prieš jį vartojant.

Or. en

Justification

The draft regulation does not deal adequately with claims which relate to an ingredient used 
in the preparation of a food rather than a food itself. An example would be claims made on 
breakfast cereal about the benefits of calcium which related to the milk that is added by the 
consumer to the cereal rather than the cereal itself. These types of claims should not be 
permitted as the consumer has no reason to buy the product because of that benefit.
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Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 146 6 straipsnio 1 dalis 

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis.

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis žiniomis arba ten, kur 
produktų kategorija tai patvirtina, 
tradicijomis besiremiančiais duomenimis.

Or. fr

Justification

There are some categories of foodstuffs whose benefits are based on recognised usage. In 
terms of demonstrating the truth of a claim, a system based solely on scientific data is not 
suitable for agricultural products such as herbal products. The knowledge born of experience 
and tradition must also be taken into account. This has recently been recognised in the case 
of traditional herbal medicines (Directive 2004/24/EC), for which a special, simplified, 
registration procedure has been put in place, which exempts them from the obligation to 
prove their clinical efficacy, since this is plausible on the grounds of experience and their 
long history of use.

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas 1476 straipsnio 1 dalis 

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis.

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis žiniomis arba ten, kur 
produktų kategorija tai patvirtina, 
tradicijomis besiremiančiais duomenimis.

Or. fr

Justification

In the case of some products it is justifiable to take account of tradition.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis, Martin Callanan

Pakeitimas 1486 straipsnio 1 dalis 

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis.

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti pripažintomis 
mokslinėmis žiniomis.
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Or. en

Justification

The term ‘generally accepted data’ has not been defined and therefore there is concern about 
how this may be interpreted. The process for substantiation must consider the weight of the 
evidence and the balance of probabilities that an association between a food or food 
component and a health benefit is valid. The EU proposals do not currently address the issues 
of consensus science and emerging science. Provision is needed to claim benefits to health at 
an earlier stage in the discovery process, or this could stifle or slow research initiatives. 
Appropriate language of claims could be developed, including the use of modal verbs (e.g. 
‘may’, ‘can’, ‘will’) and the use of WHO/WCRF terminology: ‘convincing’, ‘probable’, 
‘possible’, ‘insufficient’ levels of evidence. In order to take this into account we propose the 
term ‘accepted scientific knowledge’.

Pakeitimą pateikėHolger Krahmer, Jules Maaten

Pakeitimas 1496 straipsnio 1 dalis 

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti visuotinai pripažintais
moksliniais duomenimis.

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti pripažintais moksliniais 
atradimais.

Or. de

Justification

It is self-evident that claims must always be made on the basis of ‘recognised scientific 
findings’. As a rule, there are no generally accepted scientific data or findings in science.

Pakeitimą pateikėUrszula Krupa

Pakeitimas 1506 straipsnio 1 dalis 

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti visuotinai pripažintais 
moksliniais duomenimis.

1. Maistingumo ir sveikatingumo teiginiai 
paremti ir pagrįsti pripažintomis 
mokslinėmis žiniomis, kurių įrodymo lygis 
yra proporcingas teigiamai naudai.

Or. en

Justification

The required scientific substantiation for the claim should be proportionate to the benefits 
declared in the claim. When approving individual claims EFSA will consider the scientific 
knowledge on the impact of certain substances/products on human body. EFSA should 
additionally develop guidelines on the documentation required in the authorisation process.
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Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 151 6 straipsnio 1 a dalis (nauja) 

1a. Įrodymo lygis turi būti proporcingas 
pageidaujamo teiginio kilmei.

Or. fr

Justification

It must be established that the proportionality principle applies in terms of the level of 
substantiation to be produced for claims. Without this proportionality principle, the cost of 
substantiation would soon become prohibitive and would be beyond the reach of the vast 
majority of SMEs.

Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 1526 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

1b. Ne vėliau kaip per 6 mėnesius prieš 
įsigaliojant šiam  reglamentui institucija 
sudaro įmonių nurodytas įrodymo kilmės
gaires ir tokio įrodymo įvertinimo atramos 
taškus.

Or. fr

Pakeitimą pateikėUrszula Krupa

Pakeitimas 1536 straipsnio 1 b dalis (nauja)

1b. Institucija nurodo gaires dėl mokslinio 
įrodymo tipo, kurį įmonė privalo turėti 
tvirtindama maistingumo ar sveikatingumo 
teiginio panaudojimą, atitinkantį 
reikalaujamą proporcingą kuriamam 
teiginiui įrodymo lygį.

Or. en

Pakeitimą pateikėEvangelia Tzampazi

Pakeitimas 1546 straipsnio 2 dalis 

2. Maisto pramonės įmonė, kurdama 
maistingumo ar sveikatingumo teiginį, 

2. Maisto pramonės įmonė, kurdama 
maistingumo ar sveikatingumo teiginį, įrodo
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pagrindžia teiginio panaudojimą. teiginio panaudojimą.

Or. el

Justification

A simple justification is not sufficient; scientific substantiation is required.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 1556 straipsnio 2 dalis 

2. Maisto pramonės įmonė, kurdama 
maistingumo ar sveikatingumo teiginį, 
pagrindžia teiginio panaudojimą.

2. Maisto pramonės įmonė, kurdama 
maistingumo ar sveikatingumo teiginį, 
pagrindžia teiginio panaudojimą. Siekdama 
tai padaryti, ji nuolat turi savo žinioje 
mokslinius tyrimus, naudojamus teiginiui 
įrodyti.

Or. fr

Justification

Scientific data are the major element in authorising the use of claims. A food business 
operator using a claim for a specific food product must therefore ensure that the authorities 
have at their disposal at all times the scientific studies justifying the use of the claim.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 1566 straipsnio 3 dalis 

3. Atsakingi valstybių narių valdžios 
organai gali reikalauti, kad maisto pramonės 
įmonė ar pateikiantis produktą į rinką asmuo 
atliktų mokslinį darbą ir surinktų duomenis 
pagal šį reglamentą.

3. Atsakingos valstybių narių institucijos, 
kai mano, jog būtina, reikalauja, kad 
maisto pramonės įmonė ar pateikiantis 
produktą į rinką asmuo atliktų mokslinį 
darbą ir surinktų duomenis pagal šį 
reglamentą. Maisto pramonės įmonė 
nusiunčia juos sveikatos institucijai ir 
atitinkamiems šių valstybių narių valdžios 
organams.

Or. fr

Justification

Scientific data are the major element in authorising the use of claims. A food business 
operator using a claim for a specific food product must therefore ensure that the authorities 
have at their disposal at all times the scientific studies justifying the use of the claim.



AM\555844LT.doc 77/6 PE 353.660v01-00

LT

It should be possible for these scientific studies to be requested not only by the Member 
States, but also by the Authority, by virtue of its role in the user request and/or claim 
authorisation assessment procedure.

Pakeitimą pateikėUrszula Krupa

Pakeitimas 1576 straipsnio 3 dalis 

3. Atsakingi valstybių narių valdžios organai 
gali reikalauti, kad maisto pramonės įmonė 
ar pateikiantis produktą į rinką asmuo atliktų 
mokslinį darbą ir surinktų duomenis pagal šį 
reglamentą.

3. Atsakingi valstybių narių valdžios organai 
gali reikalauti, kad maisto pramonės įmonė 
ar pateikiantis produktą į rinką asmuo atliktų 
mokslinį darbą ir surinktų žinias pagal šį 
reglamentą.

Or. en

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 1587 straipsnis 

1. Maistingumo ar sveikatingumo teiginių 
naudojimas neturi paslėpti bendro maisto 
produkto statuso. Siekiant tokio tikslo, 
suteikiama informacija, kuri leidžia 
vartotojui suprasti maisto produkto, kurį 
siekiama apibūdinti maistingumo ar 
sveikatingumo teiginiais, tinkamumą jo / 
jos kasdienei mitybai.
Tokią informaciją sudaro:

Nurodžius maistingumo ar sveikatingumo 
teiginį, išskyrus bendrą reklamą, informacija 
apie maistingumą yra pateikiama pagal 
direktyvą 90/496/EEB. 

a) Nurodžius maistingumo ar sveikatingumo 
teiginį, išskyrus bendrą reklamą, informacija 
apie maistingumą pagal direktyvą 
90/496/EEB;

Nurodant sveikatingumo teiginius,
pateikiamą informaciją sudaro 2 grupės 
informacija, kaip apibrėžta Direktyvos 
90/496/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

b) Nurodant sveikatingumo teiginius 2 
grupės informacija, kaip apibrėžta 
direktyvos 90/496/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

Papildomai ir  atskirais atvejais su 
maistingumo ar sveikatingumo teiginiu 
susijęs ir maistingumo etiketėje nenurodytas 
medžiagos (medžiagų) kiekis (kiekiai) taip 
pat yra išdėstomas šalia maistingumo 
informacijos.

2. Papildomai šalia maistingumo 
informacijos yra išdėstoma ši informacija:

a) su maistingumo ar sveikatingumo teiginiu 
susijęs ir maistingumo etiketėje nenurodytas 
medžiagos (medžiagų) kiekis (kiekiai); ir
b) Informacija apie maisto produktų, su 
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kuriais susiję maistingumo ar 
sveikatingumo teiginiai, vaidmenį 
subalansuotoje mityboje. Ši informacija 
pateikiama nurodant maisto produkte, su 
kuriuo susijęs teiginys, esantį maistingosios 
ar kitos medžiagos kiekį, atsižvelgiant į 
tokius rekomenduojamus maistingumo 
(maistingumų) ar medžiagos (medžiagų) 
suvartojimo per dieną kiekius, kurie yra 
nustatyti pagal 4 straipsnyje išdėstytą darbo 
tvarką.

Or. en

Justification

Nutrition and health claims provide consumers with valuable information about the presence 
or absence of individual nutrients (or other substances) in the food product and/or the health 
benefits that can be obtained through the consumption of the foodstuff. However, to avoid 
masking the overall nutritional status of a food product, it is vital that consumers are 
provided with adequate information about how individual foodstuffs, particularly those that 
bear claims, fit into a balanced diet.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis, Dagmar Roth-Behrendt, Jules Maaten

Pakeitimas 1597 straipsnio 1 dalis 

Nurodžius maistingumo ar sveikatingumo 
teiginį, išskyrus bendrą reklamą, informacija 
apie maistingumą yra pateikiama pagal 
direktyvą 90/496/EEB.

Nurodžius maistingumo ar sveikatingumo 
teiginį, išskyrus bendrą reklamą, informacija 
apie maistingumą yra pateikiama pagal 
direktyvą 90/496/EEB arba maisto papildų 
atveju pagal direktyvą 2002/46/EB dėl 
maisto papildų.

Or. en

Justification

Directive 90/496/EEC on nutrition labelling does not apply to food supplements, which are 
instead laid down in Directive 2002/46/EC on food supplements. In order to ensure 
consistency and to take into account the specific nature of food supplements a reference to 
Directive 2002/46/EC is reasonable.

Pakeitimą pateikėAntonios Trakatellis

Pakeitimas 160 7 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Taip pat yra paminėta energijos vertė ir 
maistinių medžiagų bei sudedamųjų dalių 
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sudėtis vienoje pakuotėje ar porcijoje, kad 
vartotojui būtų lengviau suprasti.

Or. el

Justification

Indicating the energy value and the content of nutritive substances and ingredients per 
package or portion helps facilitate consumer information. Even the most 'informed' 
consumers often have difficulty understanding the indications or claims. The scope for 
consumers understanding the claims made should be improved as that contributes to the 
effective implementation of the proposed measures.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 1617 straipsnio 2 dalis 

Nurodant sveikatingumo teiginius,
pateikiamą informaciją sudaro 2 grupės 
informacija, kaip apibrėžta Direktyvos 
90/496/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

Nurodant maistingumo ir sveikatingumo 
teiginius, pateikiamą informaciją sudaro 2 
grupės informacija, kaip apibrėžta 
Direktyvos 90/496/EEB 4 straipsnio 1 
dalyje.

Or. en

Justification

Complete nutritional labelling is equally necessary for nutrition and health claims to give 
optimal information to consumers. 

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 162 7 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Nurodomas aiškus skirtumas tarp natūralių 
medžiagų ir pridėtų, ypač vitaminų, su šiais 
teiginiais susijusių medžiagų.

Or. en

Justification

On labels usually no distinction is made between the natural and added content of certain 
substances like vitamins, which is however an important criteria to make an informed choice.
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Pakeitimą pateikėPhillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 163 7 straipsnio 3 a dalis (nauja) 

Nurodomas aiškus skirtumas tarp natūralių 
medžiagų ir pridėtų su šiais teiginiais 
susijusių medžiagų.

Or. en

Pakeitimą pateikėJules Maaten, Holger Krahmer

Pakeitimas 1648 straipsnis

8 straipsnis išbraukta
Specifinės sąlygos

1. Maistingumo teiginiai leidžiami tik tada, 
jei jie suderinti su šiuo reglamentu ir 
atitinka šiame priede išdėstytas sąlygas.
2. Šio priedo pakeitimai yra priimami pagal 
darbo tvarką, remiantis 23 straipsnio 2 
dalimi ir, jei reikia, pasitarus su Europos 
maisto saugos departamentu.

Or. en

Justification

The formulation of nutrition claims should be the responsibility of the industry. The 
conditions with which the nutrition claims are to comply should be addressed in the context of 
the upcoming proposal on nutritional labelling.

Pakeitimą pateikėJules Maaten

Pakeitimas 165 8 straipsnio 1 a (nauja) ir 1 b (nauja) dalys

1. Maistingumo teiginiai leidžiami tik tada, 
jei jie suderinti su šiuo reglamentu ir atitinka
šiame priede išdėstytas sąlygas.

1. Maistingumo teiginiai leidžiami tik tada, 
jei jie suderinti su šiuo reglamentu ir atitinka
5 straipsnyje aprašytas bendras sąlygas.
1a. Maistingumo teiginiai atsižvelgiant į 
šiame priede nurodytas maistingąsias 
medžiagas leidžiami tik tada, jei jie atitinka 
šiame priede išdėstytas sąlygas.
1b. Remiantis Direktyva 2002/46/EB, 
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sudedamųjų dalių maisto papilduose 
kiekiai yra išreiškiami gamintojo 
rekomenduojama per dieną suvartoti 
norma.

Or. en

Justification

The claims set out in the Annex concern just a small amount of nutrients, though there are 
more than 200 nutrients known to have an important nutritional or physiologic function. The 
Annex should not restrict on that.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 166 8 straipsnio 1 ir 1 a (nauja) dalys 

1. Maistingumo teiginiai leidžiami tik tada, 
jei jie suderinti su šiuo reglamentu ir atitinka
šiame priede išdėstytas sąlygas.

1. 1 a daliai priklausantys maistingumo 
teiginiai leidžiami tik tada, jei jie suderinti 
su šiuo reglamentu ir atitinka šiame priede 
išdėstytas sąlygas.
1a. Maisto produktų maistingumo statuso 
rodikliai, įskaitant ženklą, valstybėse narėse 
yra leidžiami, jei jie atitinka nacionalinių 
agentūrų išdėstytas gaires ar taisykles ir jei 
jie padeda vartotojams atlikti su sveika 
mityba susijusius pasirinkimus.

Or. en

Justification

A number of Member States are putting in place labelling schemes to support consumers in 
making healthy choices with their food purchases. Whilst nutrition labelling has an important 
role to play in this, it is clear that consumers welcome front-of-pack and other readily visible 
indicators as a guide. It is therefore important to avoid a situation where the relevant logos 
or other devices on the label are prohibited, hence the suggested exemption to respect such 
subsidiarity decisions.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas167 8 straipsnio 2 dalis 

2. Šio priedo pakeitimai yra priimami pagal 
darbo tvarką, remiantis 23 straipsnio 2 
dalimi ir, jei reikia, pasitarus su Europos 
maisto saugos departamentu.

2. Šio priedo pakeitimai yra priimami pagal 
darbo tvarką, remiantis 23 straipsnio 2 
dalimi ir, jei reikia, pasitarus su Europos 
maisto saugos departamentu, dalyvaujant 
vartotojų grupei, kuri padėtų nuspręsti dėl 
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šių teiginių suvokimo ir supratimo.

Or. en

Justification

It is important to evaluate the perception of these claims and the consultation with consumer 
groups before agreeing on any changes to the annex is necessary

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 1689 straipsnio 1 dalis 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su tos pačios 
kategorijos maisto produktais, leidžiamas 
tik tada, jei vidutinis vartotojas lengvai 
atpažįsta lyginamus maisto produktus arba 
jie yra aiškiai nurodyti. Konstatuojamas 
maistingųjų medžiagų kiekio ir / arba 
energijos vertės skirtumas bei palyginamas 
toks pat maisto kiekis.

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su skirtingos arba kitos 
kategorijos maisto produktais, leidžiamas 
tik tada, jei vidutinis vartotojas lengvai 
atpažįsta lyginamus maisto produktus arba 
jie yra aiškiai nurodyti. Konstatuojamas 
maistingųjų medžiagų kiekio ir / arba 
energijos vertės skirtumas bei palyginamas 
toks pat maisto kiekis.

Or. en

Justification

Claims comparing the nutrient and/or energy content should be possible for all kinds of food, 
as long as average consumers understand the comparison. Those claims should be possible in 
order to allow illustrative examples which are easily understandable for the consumer, for 
example on the vitamin C content of a product compared to fruit or the calcium content 
compared to milk.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis, Avril Doyle, Jules Maaten

Pakeitimas1699 straipsnio 1 dalis 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su tos pačios 
kategorijos maisto produktais, leidžiamas 
tik tada, jei vidutinis vartotojas lengvai 
atpažįsta lyginamus maisto produktus arba 
jie yra aiškiai nurodyti. Konstatuojamas 
maistingųjų medžiagų kiekio ir / arba 
energijos vertės skirtumas bei palyginamas 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su kitais maisto 
produktais, leidžiamas tik tada, jei vidutinis 
vartotojas lengvai atpažįsta lyginamus 
maisto produktus arba jie yra aiškiai 
nurodyti. Konstatuojamas maistingųjų 
medžiagų kiekio ir / arba energijos vertės 
skirtumas bei palyginamas toks pat maisto 
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toks pat maisto kiekis. kiekis.

Or. en

Justification

Claims comparing the nutrient and/or energy content should not only be allowed for foods of 
the same category, but also for different kinds of foodstuffs in order to allow illustrative 
examples which are easily understandable for the consumer, for example “product X contains 
as much calcium as a glass of milk”.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 1709 straipsnio 1 dalis 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su tos pačios kategorijos 
maisto produktais, leidžiamas tik tada, jei 
vidutinis vartotojas lengvai atpažįsta 
lyginamus maisto produktus arba jie yra 
aiškiai nurodyti. Konstatuojamas 
maistingųjų medžiagų kiekio ir / arba 
energijos vertės skirtumas bei palyginamas 
toks pat maisto kiekis.

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su tos pačios kategorijos 
maisto produktais, leidžiamas tik tada, jei 
galutinis vartotojas lengvai atpažįsta 
lyginamus maisto produktus ir jie yra aiškiai 
nurodyti. Konstatuojamas maistingųjų 
medžiagų kiekio ir / arba energijos vertės 
skirtumas bei palyginamas toks pat maisto 
kiekis.

Or. fr

Justification

The list of nutritional claims needs to be adapted to ongoing scientific and technical 
development, so that this list takes the best possible account, with the least time lag, of all new 
knowledge and techniques.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 1719 straipsnio 1 dalis 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su tos pačios kategorijos 
maisto produktais, ledžiamas tik tada, jei 
vidutinis vartotojas lengvai atpažįsta 
lyginamus maisto produktus arba jie yra 
aiškiai nurodyti. Konstatuojamas 

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
maistingumo teiginys, kuris lygina maisto 
produktų maistingųjų medžiagų kiekį ir / 
arba energijos vertę su tos pačios kategorijos 
maisto produktais, ledžiamas tik tada, jei 
vidutinis vartotojas lengvai atpažįsta 
lyginamus maisto produktus arba jie yra 
aiškiai nurodyti. Konstatuojamas 
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maistingųjų medžiagų kiekio ir / arba 
energijos vertės skirtumas bei palyginamas 
toks pat maisto kiekis.

maistingųjų medžiagų kiekio ir / arba 
energijos vertės skirtumas bei palyginamas 
toks pat maisto kiekis ir, kur reikia, maisto 
paruošimo būdas.

Or. en

Justification

Instructions for the preparation of some foods might differ. For example, in the UK there 
were products on the market, where the ‘light’ version advised consumers to make the drink 
with hot water, whereas the standard version advised them to make it with hot milk. 
Consequently, it is important to refer to the same method of preparation when making 
comparative claims for a food.

Pakeitimą pateikėAdriana Poli Bortone

Pakeitimas 172 9 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Produktai, įregistruoti pagal 
Reglamentą (EEB Nr. 2081/92) yra išskirti 
iš bet kokio lyginamojo maistingumo 
teiginio naudojimo sąrašo.

Or. it

Justification

Products with names registered as PDO or PGI must, in order to use such names, satisfy a 
number of conditions listed in production specifications, thus providing a whole series of 
guarantees as regards manufacturing methods, the ingredients used and origin. Such 
products, subjected to strict controls by the relevant competent authority, have production 
characteristics based on tradition and quality, which cannot be reconciled with the aims of 
comparative nutrition claims. In these cases a comparison, rather than providing the benefit 
of better consumer information, is often misleading.   

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 17310 straipsnio 1 dalis

1. Teiginius apie poveikį sveikatai leistina 
vartoti tik tuomet, kai jie atitinka 
bendruosius bei specifinius II skyriaus 
reikalavimus ir jei juos vartoti leista pagal 
šio reglamento nuostatas. 

1. Teiginius apie poveikį sveikatai leistina 
vartoti tik tuomet, kai jie atitinka 
bendruosius bei specifinius II skyriaus 
reikalavimus ir apie juos buvo informuota 
pagal 14 straipsnyje numatytą tvarką, ir jei:
a) per laikotarpį, kuris numatytas 15 
straipsnio 1 dalyje, Komisija nepareiškė 
prieštaravimų, arba
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b) jei Komisija pareiškė prieštaravimus, 
tačiau neuždraudė per 9 mėnesius, 
vadovaudamasi tvarka, kuri numatyta 16 
straipsnyje, po to, kai apie teiginius buvo 
informuota atsakinga institucija.

Or. de

Justification

The Regulation’s aim of providing a high level of consumer protection can just as well be 
achieved through a notification procedure, which is a milder alternative, since a notification 
requirement also ensures that the authorities responsible are informed of the use of health 
claims, so that they can investigate these if there is any doubt as to their truthfulness or 
foundation in scientific fact and, if necessary, prevent their being placed on the market. The 
wording of paragraph 1(a) and (b) guarantees reliable time limits for the decision.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 17410 straipsnio 1 dalis

1. Teiginius apie poveikį sveikatai leistina 
vartoti tik tuomet, kai jie atitinka 
bendruosius bei specifinius II skyriaus 
reikalavimus ir jei juos vartoti leista pagal 
šio reglamento nuostatas.

1. Teiginius apie poveikį sveikatai leistina 
vartoti tik tuomet, kai jie atitinka 
bendruosius bei specifinius II skyriaus 
reikalavimus ir apie juos buvo informuota 
pagal šio reglamento nuostatas.

Or. de

Justification

The Regulation’s aim of providing a high level of consumer protection can just as well be 
achieved through a notification procedure. A notification requirement also ensures that the 
authorities responsible are informed of the use of health claims, so that they can investigate 
these if there is any doubt as to their truthfulness or foundation in scientific fact and, if 
necessary, prevent them from being placed on the market. Moreover, the proposed 
authorisation procedure would not only entail unnecessary red tape but would also pose 
considerable difficulties for small and medium-sized food manufacturers in particular, since 
in general they have neither the experience nor the structures needed to embark on an 
authorisation procedure at European level. Finally, a notification procedure would also 
facilitate innovations in the food sector.
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Pakeitimą pateikėMartin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, 

Pakeitimas 175
10 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Specifinės sąlygos Specifinės teiginių apie poveikį sveikatai
sąlygos

1. Teiginius apie poveikį sveikatai leistina 
vartoti tik tuomet, kai jie atitinka 
bendruosius bei specifinius II skyriaus 
reikalavimus ir jei juos vartoti leista pagal 
šio reglamento nuostatas.

1. Teiginius apie poveikį sveikatai leistina 
vartoti tik tuomet, kai jie atitinka 
bendruosius bei specifinius II skyriaus 
reikalavimus.

Or. en

Pakeitimą pateikėMartin Callanan, Ria Oomen-Ruijten, Jules Maaten, Holger Krahmer

Pakeitimas 176
10 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Norėdami pateikti teiginius apie poveikį 
sveikatai, kurie neatitinka 12 arba 13 
straipsnio reikalavimų, iki produktas 
patenka į rinką, informuoja apie tai 
valstybės narės atsakingą instituciją, 
pateikdami būsimą produkto etiketės 
pavyzdį ir numatytą būsimą reklaminę 
medžiagą.
Jei to reikalauja priežiūros procedūra, 
kompetentinga valstybės narės institucija 
gali reikalauti iš gamintojo arba 
importuotojo pateikti mokslinius tyrimus ir 
duomenis, rodančius, kad minėti teiginiai 
apie poveikį sveikatai atitinka šio 
reglamento reikalavimus. Pateikta 
informacija apie naują teiginį ir jį 
pagrindžiantys dokumentai bus toliau 
perduoti svarstyti Komisijai. Jei teiginys yra 
atmetamas, produkto gamintojas arba 
importuotojas bus prašomas per atitinkamą 
laiko tarpą pakeisti / pašalinti teiginį iš 
etiketės ir reklamos.

Or. en
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Justification

According to article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Private operators and 
specially SMEs should have the right to continue using health claims that have been fully 
recognised and scientifically proven at national level even if they are not included in the list 
provided for in Article 12. It is important to underline that SMEs will not be able to afford the 
authorisation procedure introduced by Article 13 and therefore need legal security to 
continue using these health claims.

Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 17710 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Norėdami pateikti teiginius apie poveikį 
sveikatai, kurie neatitinka 12 arba 13 
straipsnio reikalavimų, iki produktas
patenka į rinką, informuoja apie tai 
valstybės narės atsakingą instituciją, 
pateikdami būsimą produkto etiketės 
pavyzdį ir numatytą būsimą reklaminę 
medžiagą.
Jei tai yra būtina kaip papildoma priemonė, 
kompetentinga valstybės narės institucija 
gali reikalauti iš gamintojo arba 
importuotojo pateikti mokslinius tyrimus ir 
duomenis, pagrindžiančius tai, kad minėti 
teiginiai apie poveikį sveikatai atitinka šio 
reglamento reikalavimus. Jei minėti 
moksliniai darbai buvo paskelbti 
publikacijose, kuriomis nesunku 
pasinaudoti, užtenka tik nuorodos į 
publikaciją.

Or. fr

Justification

SMEs should be given access to functional claims that do not appear on the European 
register by not making a European procedure obligatory if the product is marketed in only 
one Member State and proposing a notification procedure which has proved its worth for 
special dietary foodstuffs  for 25 years.
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Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 17810 straipsnio 2 dalis

2. Teiginiai apie poveikį sveikatai leidžiami 
tik tada, kai etiketėje pateikiama ši 
informacija:

išbraukta

a) teiginys apie subalansuotos dietos ir 
sveiko gyvenimo būdo svarbą;
b) maisto kiekis ir vartojimo būdas, 
reikalingas nurodytam teigiamam efektui 
gauti;
c) jei reikia, teiginys, skirtas asmenims, 
kurie turėtų vengti vartoti šį maistą;
d) jei reikia, įspėjimas vartojant neviršyti 
produkto kiekio, kuris gali būti pavojingas 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimą pateikėEija-Riitta Korhola, 

Pakeitimas 17910 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Teiginiai apie poveikį sveikatai leidžiami 
tik tada, kai etiketėje pateikiama ši 
informacija:

2. Teiginiai apie poveikį sveikatai leidžiami 
tik tada, kai etiketėje ir / arba naudojantis 
kitomis vartotojų informavimo 
priemonėmis pateikiama ši informacija:

Or. en

Justification

Other means of consumer information should be sufficient for some products, especially with 
small packages.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 18010 straipsnio 2 dalies a punktas

a) teiginys apie subalansuotos dietos ir išbraukta



AM\555844LT.doc 89/6 PE 353.660v01-00

LT

sveiko gyvenimo būdo svarbą;

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikėEija-Riitta Korhola, Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 18110 straipsnio 2 dalies a punktas

a) teiginys apie subalansuotos dietos ir 
sveiko gyvenimo būdo svarbą;

a) jei reikia, teiginys apie subalansuotos 
dietos ir sveiko gyvenimo būdo svarbą;

Or. en

Justification

Some health claims may not have any relation to a balanced diet, for example.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 18210 straipsnio 2 dalies a punktas

a) teiginys apie subalansuotos dietos ir 
sveiko gyvenimo būdo svarbą;

a) teiginys apie subalansuotos dietos ir 
sveiko gyvenimo būdo svarbą matomoje 
etiketės vietoje;

Or. en

Justification

The reference to the importance of a balanced diet must be made very clear on the label.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 18310 straipsnio 2 dalies b punktas

b) maisto kiekis ir vartojimo būdas, 
reikalingas nurodytam teigiamam efektui 

b) jei reikia, maisto kiekis ir vartojimo 
būdas, reikalingas nurodytam teigiamam 
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gauti; efektui gauti;

Or. de

Justification

There is no discernible reason why general indications on the importance of a healthy 
lifestyle or indications regarding the quantity and pattern of consumption should be 
compulsory for health claims whilst other indications, in particular warnings, are to be 
included only where appropriate.

Pakeitimą pateikėHolger Krahmer, John Bowis, Horst Schnellhardt, Martin Callanan

Pakeitimas 18411 straipsnis

11 straipsnis išbraukta
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Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:
a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;
b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;
c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar sustiprėjusį 
sotumo jausmą arba dėl vartojimo 
gaunamą sumažintą energijos kiekį;
d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

2. Jei reikia, Komisija, pasitarusi su 
autoritetinga institucija, skelbia išsamias 
rekomendacijas dėl šio straipsnio 
įgyvendinimo.

Or. de
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Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 18511 straipsnis

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Teiginiams apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai naudoti Bendrijoje turi būti 
suteikiami leidimai po to, kai autoriteinga 
institucija atlieka suderintą jų mokslinį 
įvertinimą. 

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:
a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;
b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;
c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar dėl vartojimo 
gaunamą sumažintą energijos kiekį;
d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

Or. en

Justification

Since a registration procedure evaluating the scientific substantiation is foreseen for all 
health claims, specific prohibitions do not need to be expressly laid down. All claims that are 
scientifically substantiated should be allowed. This amendment is in line with Recital (14) 
which sets out the principle of scientific assessment by the Authority for all health claims.
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Pakeitimą pateikėJules Maaten

Pakeitimas 18611 straipsnis

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Apribojimai naudoti tam tikrus teiginius 
apie poveikį sveikatai



PE 353.660v01-00 94/6 AM\555844LT.doc

LT

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
poveikį sveikatai:

a) teiginių, nurodančių bendrą, 
nespecifinę maisto medžiagos arba maisto 
produkto naudą sveikatai ir bendrai 
savijautai;

a) teiginių apie tai, kad nevartojant maisto 
produkto, gali būti padarytas tam tikras 
poveikis sveikatai;

b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;

b) teiginių, kuriuose konkrečiai 
nurodomas produkto vartojimo sukeltas 
svorio mažėjimo tempas ir dydis.

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, 
tempą ir dydį, alkio mažėjimą ar dėl 
vartojimo gaunamą sumažintą energijos 
kiekį;
d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų 
ar kitų sveikatos srities specialistų, 
atitinkamų profesinių sąjungų, labdaros 
organizacijų patarimai arba kuriais 
netiesiogiai teigiama, kad nevartojant 
maisto produkto, gali nukentėti sveikata.
2. Jei reikia, Komisija, pasitarusi su 
autoritetinga institucija, skelbia išsamias 
šio straipsnio įgyvendinimo 
rekomendacijas.

2. Neleidžiama pateikti šių teiginių apie 
poveikį sveikatai, nebent išimtinai jiems 
yra numatytas leidimas pagal 10 
straipsnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje 
numatytą tvarką:
a) bendro, nespecifinio pobūdžio teiginių 
apie maistinės medžiagos arba maisto 
produkto poveikį gerai bendrai sveikatos 
būklei ir savijautai;
b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;
c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, 
tempą ir dydį, alkio mažėjimą ar 
sustiprėjusį sotumo jausmą, dėl vartojimo 
gaunamą sumažintą energijos kiekį;



AM\555844LT.doc 95/6 PE 353.660v01-00

LT

d) maistinių medžiagų poveikio vaikų 
sveikatai arba kitų teiginių, kurie teigia, 
jog produktas jiems yra ypač naudingas.
3. Teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų 
ar kitų sveikatos srities specialistų, 
atitinkamų profesinių sąjungų, labdaros 
organizacijų patarimai, leidžiami naudoti 
tik tais atvejais, jei:
a) jie priklauso valstybių narių arba 
Bendrijos atsakingų institucijų pripažintai 
organizacijai;
b) tarp dviejų suinteresuotų šalių 
egzistuoja susitarimas;

c) išsami informacija apie pagrindinius 
rekomendacijos klausimus yra paskelbta 
lengvai prieinama forma (pvz., įmonių ir 
pripažintų organizacijų interneto 
svetainėse).
4. Jei reikia, Komisija, prieš tai 
pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
maisto pramonei ir vartotojams 
atstovaujančiomis grupėmis, skelbia 
išsamias rekomendacijas dėl 2 dalyje 
numatytų reikalavimų įgyvendinimo.

Or. en

Justification

Children are very vulnerable to advertisements and their dietary habits can easily be 
influenced by those. Therefore the WHO in its "Draft global strategy on diet, physical activity 
and health" specifically recommends "Responsible marketing practices that support the 
strategy, particularly with regard to the promotion and marketing of foods high in saturated 
fats, sugar or salt, especially to young children.

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 18711 straipsnis

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Tam tikrų teiginių apie poveikį sveikatai
apribojimai

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Jei naudojami teiginiai apie poveikį 
sveikatai nurodo bendrą maisto ir sudėtinių 
maisto dalių poveikį sveikatai arba gerai 
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savijautai, jie turėtų būti formuluojami 
taip, kad atspindėtų konkrečius įrodymus, 
kuriais toks teiginys gali būti pagrįstas ir 
suprantamas vartotojui. Teigiamas poveikis 
sveikatai turėtų būti apibūdintas remiantis 
tik įrodymais ir jokiu būdu neturėtų 
klaidinti vartotojų.

a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;

2. Draudžiama vartoti šiuos teiginius apie 
produkto poveikį sveikatai:

b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;

a) Teiginius apie tai, kad produkto 
nevartojant, gali būti padaryta žala 
sveikatai;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar sustiprėjusį 
sotumo jausmą, dėl vartojimo gaunamą 
sumažintą energijos kiekį;

b) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose konkrečiai nurodomas 
produkto vartojimo sukeltas svorio 
mažėjimo tempas ir dydis.

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

3. Leidžiama vartoti tik tuos teiginius apie 
produkto poveikį sveikatai, kurie atitinka 
10 straipsnio 1 dalyje arba 13 straipsnio 1 
dalyje nurodytus reikalavimus, kaip antai:

2. Jei reikia, Komisija, pasitarusi su 
autoritetinga institucija, skelbia išsamias 
šio straipsnio įgyvendinimo 
rekomendacijas.

a) teiginiai, kuriais suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas;

b) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar sustiprėjusį 
sotumo jausmą, dėl vartojimo gaunamą
sumažintą energijos kiekį.
4. Teiginius, kuriuose pateikiami gydytojų 
ar kitų sveikatos srities specialistų, 
atitinkamų profesinių sąjungų, labdaros 
organizacijų patarimai, leidžiama teikti tik 
tais atvejais, kai jie atitinka iki nurodytos 
datos Komisijos pateiktas rekomendacijas 
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pagal 23 straipsnyje numatytą tvarką ir po 
konsultacijų su vartotojų ir pramonės 
atstovais arba kitomis suinteresuotomis 
šalimis.

Or. en

Justification

A prohibition of all claims referring to general health/well-being, psychological functions, 
weight management is disproportionate. The proposed Regulation already requires that all 
claims, whether direct or implied, must be scientifically substantiated, must be understood by 
consumers and must not mislead. 

Article 11 should be amended to take due account of the fact that claims made in accordance 
with the general and specific conditions set by this regulation should not be prohibited.

Pakeitimą pateikėRichard Seeber

Pakeitimas 188
11 straipsnis

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
teigiamą poveikį sveikatai:
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a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;

a) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB,
teiginių, kuriuose konkrečiai nurodomas
produkto vartojimo sukeltas svorio 
mažėjimo tempas ir dydis;

b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;

b) teiginių apie tai, kad produkto 
nevartojant, gali būti padaryta žala 
sveikatai.

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar sustiprėjusį 
sotumo jausmą, dėl vartojimo gaunamą 
sumažintą energijos kiekį;

2. Neleidžiama pateikti šių teiginių apie 
poveikį sveikatai, išskyrus tuos atvejus, 
kurie yra numatyti 10 straipsnio 1 dalyje, 
12 straipsnyje ir 13 straipsnio 1 dalyje;

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

a) teiginių apie bendro pobūdžio, 
nespecifinį maistinės medžiagos arba 
maisto produkto poveikį gerai bendrai 
sveikatos būklei ir savijautai;

2. Jei reikia, Komisija, pasitarusi su 
atsakinga institucija, skelbia išsamias 
rekomendacijas dėl šio straipsnio 
įgyvendinimo tvarkos.

b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar sustiprėjusį 
sotumo jausmą, dėl vartojimo gaunamą 
sumažintą energijos kiekį;
3. Teiginius, kuriuose pateikiami gydytojų 
ar kitų sveikatos srities specialistų, 
atitinkamų profesinių sąjungų, labdaros 
organizacijų patarimai, leidžiama naudoti 
tik tais atvejais, kai:
a) teiginys priklauso valstybių narių arba 
Bendrijos atsakingų institucijų pripažintai 
organizacijai;
b) tarp dviejų suinteresuotų šalių egzistuoja 
susitarimas;
c) išsami informacija apie pagrindinius 
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rekomendacijos klausimus yra paskelbta 
lengvai prieinama forma (pvz., įmonių ir 
pripažintų organizacijų interneto 
svetainėse).
4. Jei reikia, Komisija, prieš tai 
pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
maisto pramonei ir vartotojams 
atstovaujančiomis grupėmis, skelbia 
išsamias rekomendacijas dėl 2 ir 3 dalyje 
numatytų reikalavimų įgyvendinimo 
tvarkos.

Or. en

Justification

Claims, even health claims, that are generally accepted by scientific knowledge and well 
understood by the consumer should be used without undue restrictions.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 18911 straipsnio pavadinimas

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Tam tikrų teiginių apie poveikį sveikatai
apribojimai

Or. de

Justification

It should be taken into account that certain health claims are generally scientifically accepted 
and - if this can be proven - that they should therefore be allowed.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt, 

Pakeitimas 19011 straipsnio pavadinimas

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Tam tikrų teiginių apie poveikį sveikatai
apribojimai

Or. en

Justification

With respect to the content of the article, "Restrictions on the use" is the correct title.
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Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 19111 straipsnio pavadinimas

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Draudžiami teiginiai apie poveikį sveikatai

Or. en

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 

Pakeitimas 19211 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
poveikį sveikatai:

Or. en

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 19311 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
poveikį sveikatai, išskyrus atvejus, kai tokie 
teiginiai gali būti pagrįsti moksliniais 
įrodymais:

Or. en

Justification

Restrictions on the use of health claims should be undertaken on the basis of scientific 
criteria.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas 19411 straipsnio 1 dalies įžanga

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Teiginius apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai leidžiama pateikti tik tuo atveju, 
jei jie yra pagrįsti mokslinėmis žiniomis:
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Or. en

Justification

If claims are based on scientific knowledge, it must be possible for consumers to ascertain 
that fact.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 19511 straipsnio 1 dalis

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
poveikį sveikatai:

a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;

a) teiginių apie tai, kad produkto 
nevartojant, gali būti padaryta žala 
sveikatai.

b) teiginių, kuriuose suteikiama 
informacija apie psichines arba elgesio 
funkcijas;

b) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar sustiprėjusį 
sotumo jausmą, dėl vartojimo gaunamą 
sumažintą energijos kiekį, išskyrus tuos 
atvejus, kai tai yra pagrįsta moksliniais 
įrodymais ir apie tai informuojama, kaip tai 
numato šio Reglamento reikalavimai;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą ar sustiprėjusį 
sotumo jausmą, sumažėjusį gaunamą 
energijos kiekį dėl dietos;

c) teiginių, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai, nebent tai yra pagrįsta 
moksliniais įrodymais ir apie tai 
informuojama, kaip tai numato šio 
Reglamento reikalavimai.

d) teiginių, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

Or. en
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Pakeitimą pateikėChris Davies, 

Pakeitimas 19611 straipsnio 1 dalis

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;

a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai, 
išskyrus atvejus, kai tokie teiginiai gali būti 
pagrįsti moksliniais įrodymais; 

b) teiginių, kuriuose suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas;

b) teiginių, kuriuose suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas, 
išskyrus atvejus, kai tokie teiginiai gali būti 
pagrįsti moksliniais įrodymais;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, sumažėjusį gaunamą energijos kiekį 
iš dietos;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, sumažėjusį gaunamą energijos kiekį 
iš dietos, išskyrus atvejus, kai tokie teiginiai 
gali būti pagrįsti moksliniais įrodymais;

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai teigiama, 
kad nevartojant maisto produkto, gali 
nukentėti sveikata.

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai teigiama, 
kad nevartojant maisto produkto, gali 
nukentėti sveikata. Šis apribojimas neturėtų 
būti taikomas moksliškai pagrįstiems 
teiginiams, kuriuose pateikti valstybių 
narių atsakingų institucijų pripažintų 
organizacijų ir labdaros organizacijų 
patarimai.

Or. en

Justification

We agree with the Commission’s approach regarding misleading, false and implied claims; 
however, if a claim can be scientifically substantiated and proven to be true, its use should 
not be prohibited. Also, organisations and charities which are officially recognised by the 
national authorities should not be prevented from making scientifically substantiated claims.
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Pakeitimą pateikėHorst Schnellhardt

Pakeitimas 19711 straipsnio 1 dalies įžanga, a ir b punktai

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
poveikį sveikatai:

a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;

a) teiginių, tiesiogiai nurodančių bendrą, 
nespecifinę maisto medžiagos arba maisto 
produkto naudą sveikatai ir bendrai 
savijautai, kiek tai galėtų būti apgaulinga 
vartotojams;

b) teiginių, kuriuose suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas;

b) teiginių, kuriuose suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas, kiek 
tai gali būti apgaulinga vartotojams;

Or. de

Justification

Article 11 should be deleted completely from the proposal for a regulation for the same 
reasons as Article 4. 

The prohibitions in Article 11 reflect health policy convictions and as such are not covered by 
the legal base of Article 95 of the EC Treaty. They are also at odds with the principle that 
relevant, scientifically justified claims must be permissible, and with the principle that there 
are no good or bad foods, only good or bad eating habits. In addition, they in no way 
represent harmonisation of food laws, since there are absolutely no corresponding rules in 
any EU Member State.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 19811 straipsnio 1 dalies a punktas

a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai;

a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maisto medžiagos arba maisto produkto 
naudą sveikatai ir bendrai savijautai, 
išskyrus tuos atvejus, kai tokie teiginiai gali 
turėti mokslinį pagrindą;

Or. de

Justification

It should be taken into account that certain health claims are generally scientifically accepted 
and - if this can be proven  - that they should therefore be allowed. 
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Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 19911 straipsnio 1 dalies b punktas

b) teiginių, kuriuose suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas;

b) teiginių, kuriuose suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas, 
išskyrus tuos atvejus, kai tokie teiginiai gali 
turėti mokslinį pagrindą;

Or. de

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas 20011 straipsnio 1 dalies c punktas

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, dėl vartojimo gaunamą sumažintą 
energijos kiekį;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažėjimo tempą ir dydį;

Or. en

Justification

If claims are based on scientific knowledge, it must be possible for consumers to ascertain 
that fact.

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas 20111 straipsniso1 dalies c punktas

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, sumažėjusį gaunamą energijos kiekį 
dėl dietos;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sumažėjusį gaunamą
energijos kiekį dėl dietos;
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Or. fr

Justification

There is a perfectly clear scientific definition of satiety, namely ‘the state of not being hungry 
between two meals’. Furthermore, as soon as a scientific dossier exists on this point, it should 
be possible for it to be submitted to the experts of the European Food Safety Agency and the 
Commission.

Pakeitimą pateikėDorette Corbey

Pakeitimas 20211 straipsnio 1 dalies c punktas

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB,
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes,
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, dėl vartojimo gaunamą sumažintą 
energijos kiekį;

c) teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes;

Or. nl

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 20311 straipsnio 1 dalies c punktas

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, sumažėjusį gaunamą energijos kiekį 
dėl dietos;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB teiginių, 
kuriuose informuojama apie svorio mažinimo 
arba svorio reguliavimo savybes, taip pat apie 
svorio mažėjimo, galinčio atsirasti vartojant 
produktą, tempą ir dydį, alkio mažėjimą ar 
sustiprėjusį sotumo jausmą, sumažėjusį 
gaunamą energijos kiekį dėl dietos, išskyrus 
tuos atvejus, kai tokie teiginiai gali turėti 
mokslinį pagrindą;

Or. de
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Pakeitimą pateikėPhillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Pakeitimas 20411 straipsnio 1 dalies c punktas

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, sumažėjusį gaunamą energijos kiekį 
dėl dietos;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą ar sustiprėjusį sotumo 
jausmą, sumažėjusį gaunamą energijos kiekį 
dėl dietos. Tačiau ši nuostata neturėtų būti 
taikoma maistinės sudėties priežiūros 
sistemoms, kurios yra registruoti prekių 
ženklai;

Or. en

Justification

This Regulation should not seek to outlaw diet monitoring systems such as “weight watchers” 
which are well established in Europe and do provide bona fide mechanisms for weight loss. 
This includes labelling on products where their role in achieving weight loss is clearly 
presented in the context of the programme.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas 20511 straipsnio 1 dalies d punktas

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

išbraukta

Or. en

Pakeitimą pateikėPhillip Whitehead, Linda McAvan, Martin Callanan

Pakeitimas 20611 straipsnio 1 dalies d punktas

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
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patarimai arba kuriais netiesiogiai teigiama, 
kad nevartojant maisto produkto, gali 
nukentėti sveikata.

patarimai arba kuriais netiesiogiai teigiama, 
kad nevartojant maisto produkto, gali 
nukentėti sveikata. Šis apribojimas nėra 
taikomas teiginiams, kurie priklauso gerai 
pripažintoms organizacijoms, kaip, 
pavyzdžiui, sveikatos apsaugos labdaros 
organizacijos, dalyvaujančios visuomenės 
sveikatos veikloje ir vartotojų švietime 
mitybos ir gyvenimo būdo klausimais.

Or. en

Justification

Charities’ associations with food manufacturers can allow them to make substantial amounts 
of money for research, health education, care and rehabilitation initiatives. Relationships 
such as these also help raise awareness of charities and their work, and fundraising 
campaigns are often placed alongside key messages on health which reach a wide audience. 
Claims made in the context of such associations and campaigns should not be prohibited 
when made by recognised organisations involved in the promotion of public health and the 
education of the consumer regarding diet and lifestyle.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 20711 straipsnio 1 dalies d punktas

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai teigiama, 
kad nevartojant maisto produkto, gali 
nukentėti sveikata.

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai, išskyrus tuos atvejus, kai 
egzistuoja įrodytas ir aiškus ryšys tarp 
konkrečios maistinės medžiagos arba jos 
sudėtinės dalies ir nepriklausomų 
asociacijų arba labdaros organizacijų 
nuomonės dėl jos, arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

Or. en

Justification

At present the basis for making a claim in relation to advice from health professions, or an 
endorsement from a charity is not clear to the consumer. The advice/endorsement could be 
made for health or financial reasons, but the consumer has no way of knowing. There should 
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therefore be a clear relationship between the food and the reason for the advice/endorsement.

Pakeitimą pateikėDorette Corbey

Pakeitimas 20811 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

da) Teiginiai apie ypatingą maistinių 
medžiagų poveikį vaikų sveikatai, išskyrus 
tuos atvejus, kai jie atitinka 4 straipsnio 1 
dalies reikalavimus. 

Or. nl

Pakeitimą pateikėGenowefa Grabowska

Pakeitimas 20911 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

da) Teiginiai apie ypatingą maistinių 
medžiagų poveikį vaikų sveikatai, išskyrus 
tuos atvejus, kai jie atitinka 4 straipsnio 1 
dalies reikalavimus.

Or. en

Justification

Children are very vulnerable to advertisements and their dietary habits can easily be 
influenced by those. Therefore the WHO in its "Draft global strategy on diet, physical activity 
and health" specifically recommends "Responsible marketing practices that support the 
strategy, particularly with regard to the promotion and marketing of foods high in saturated 
fats, sugar or salt, especially to young children.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 21011 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

da) teiginiai, kurie yra skirti tik vaikams.

Or. de

Justification

The possibility of children being the target of health claims should be excluded.
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Pakeitimą pateikėEvangelia Tzampazi

Pakeitimas 21111 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

da) teiginiai, kurie yra skirti tik arba 
didžiąja dalimi vaikams.

Or. el

Justification

Children constitute a large and specific category of consumer. They are, however, 
impressionable and easily influenced by misleading messages.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas 21211 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Neleistini šie teiginiai apie tariamą 
poveikį sveikatai: teiginiai apie tai, kad 
produkto nevartojant gali būti padaryta 
žala sveikatai, teiginiai, kuriuose 
pateikiami gydytojų ar kitų sveikatos srities 
specialistų, atitinkamų profesinių sąjungų, 
labdaros organizacijų patarimai, išskyrus 
tuos atvejus, kai jie priklauso atsakingos 
institucijos pripažintoms organizacijoms.

Or. en

Justification

If claims are based on scientific knowledge, it must be possible for consumers to ascertain 
that fact.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas 21311 straipsnio 2 dalis 

2. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su 
atsakinga institucija, skelbia išsamias šio 
straipsnio taikymo rekomendacijas.

2. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su 
atsakinga institucija ir organizacijomis, 
atstovaujančiomis maisto pramonei ir 
vartotojams, skelbia išsamias šio straipsnio 
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taikymo rekomendacijas.

Or. en

Justification

It is desirable that the Commission should also consult interested parties and draw on their 
knowledge.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 21411 straipsnio 2 dalis

2. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su 
atsakinga institucija, skelbia išsamias šio 
straipsnio taikymo rekomendacijas.

2. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su 
atsakinga institucija, skelbia išsamias šio 
straipsnio taikymo rekomendacijas, kaip tai 
nustatyta pagal 23 straipsnyje numatytą 
tvarką.

Or. fr

Justification

It should be specified that these guidelines are to be determined using the comitology 
procedure.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 21511 a straipsnis (naujas)

11 a straipsnis

Vaikams skirtų maisto produktų teiginių 
apribojimai

Teiginiai apie maistinės medžiagos poveikį 
arba poveikį sveikatai, kurie yra aptariami 
šiame Reglamente, neturėtų būti skiriami 
tik išskirtinai vaikams. Teiginiai apie 
maistinės medžiagos poveikį, poveikį 
sveikatai arba kiti šiame Reglamente 
aptariami teiginiai netaikomi produktams, 
kurie yra minimi 1991 m. kovo 14 d. 
Komisijos direktyvoje Nr. 91/321/EEB dėl 
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mišinių kūdikiams iki 4–6 mėn. ir mišinių 
kūdikiams, vyresniems kaip 4 mėn. 
amžiaus1 arba 1996 m. vasario 16 d. 
Komisijos direktyvoje Nr. 96/5/EB, 
Euratomas dėl perdirbtų grūdinių maisto 
produktų ir maisto produktų kūdikiams bei 
mažiems vaikams2.
1 OL L 175, 1991 7 4, p. 35.
2 OL L 49, 1996 2 28, p. 17. 

Or. en

Justification

Children are very vulnerable to advertisements and their dietary habits can easily be 
influenced by those. Therefore the WHO in its "Draft global strategy on diet, physical activity 
and health" specifically recommends "Responsible marketing practices that support the 
strategy, particularly with regard to the promotion and marketing of foods high in saturated 
fats, sugar or salt, especially to young children."

In order to avoid that breastfeeding is substituted by infant formulae, it is necessary to avoid 
claims to be made on these substitute products, in line with the World Health Assembly 
resolution 55.25 from May 2002 urging its member states "to ensure that the introduction of 
micronutrient interventions and the marketing of nutritional supplements do not replace, or 
undermine support for the sustainable practice of, exclusive breastfeeding and optimal 
complementary feeding” (WHA 55.25, May 2002).

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 21612 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti ir jeigu iliustratyvus 
maistinės medžiagos ar kitos medžiagos 
poveikis sveikatai yra nurodytas 2 dalyje 
esančiame sąraše.
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Or. en

Justification

Laying down the exact wording of a health claim will result in a major bureaucratic and time-
consuming burden as business operators will have to apply for every variation in the wording 
of the claim. Furthermore it would go far beyond the legitimate effort of improving consumer 
protection. Therefore the list of permitted claims shall only contain an illustrative example. 
Business operators may then use within their responsibilities claims with the same meaning

Pakeitimą pateikėMartin Callanan, Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 21712 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis žiniomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu maistinės 
medžiagos arba kitos medžiagos poveikis 
sveikatai yra nurodytas 2 dalyje esančiame 
sąraše. 

Or. en

Justification

It is absolutely vital that manufacturers can adapt the way they communicate science and the 
wording of the claim in the different languages to fit a particular context/national situation. 
Industry must also have the ability to review their claims and messages continually as 
consumer understanding evolves. A list of nutrient/substance relationships should be 
considered instead of fixed claims.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 21812 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
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pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms ir, atsižvelgiant į bendrą 
produkto maistinę sudėtį, kuriuos paprastas 
vartotojas gali teisingai suprasti, ir jeigu jie 
yra nurodyti 2 dalyje esančiame sąraše.

Or. en

Justification

The suggested wording of this article seems to exclude health claims describing the general 
role of some whole foods, such as fruit and vegetable or whole grains. This is an unjustified 
restriction and the article must therefore be amended accordingly.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 21912 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis,
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis žiniomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra pagrįsti 2 
dalyje esančiu sąrašu.

Or. en

Justification

A list containing well-established claims will reduce the bureaucratic impact of the proposed 
regulation on smaller and medium companies caused by extensive authorisation dossiers. 
Such a list will as well reduce the burden for the Authority. However, in order to make sure 
that this list will be as comprehensive as possible, proposing claims for this list should not 
only be allowed for Member States, but also for the relevant stakeholders (e.g. consumer 
groups and industry).
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Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 22012 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis ir tinkamai pagrįstomis 
mokslinėmis išvadomis, pateikiama 
informacija apie maistinių arba kitokių 
medžiagų įtaką augimui, vystymuisi ir 
normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

Or. de

Justification

By referring to properly substantiated scientific data, the amendment aims to ensure that the 
requirement of scientific substantiation is sensible and achievable.

Pakeitimą pateikėRichard Seeber

Pakeitimas 22112 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalyje 
apibūdintos leidimų procedūros, leistina 
vartoti tuos teiginius apie poveikį sveikatai, 
kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis žiniomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra pagrįsti 2 
dalyje esančiu sąrašu.

Or. en



AM\555844LT.doc 115/6 PE 353.660v01-00

LT

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 22212 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis 
pripažįstamomis mokslinėmis žiniomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

Or. en

Justification

The term ‘generally accepted data’ has not been defined. The amendment seeks to clarify this 
point.

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 22312 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitokių medžiagų įtaką augimui, vystymuisi 
ir normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, kuriuos paprastas vartotojas 
gali teisingai suprasti, ir jeigu jie yra 
nurodyti 2 dalyje esančiame sąraše;

1. Nukrypstant nuo 10 straipsnio 1 dalies, 
leistina vartoti tuos teiginius apie poveikį 
sveikatai, kuriuose, remiantis visuotinai 
pripažįstamomis mokslinėmis išvadomis, 
pateikiama informacija apie maisto 
produkto, maistinių arba kitokių medžiagų 
įtaką augimui, vystymuisi ir normalioms
fiziologinėms organizmo funkcijoms, 
kuriuos vartotojas, kuriam jie skirti, gali 
teisingai suprasti, ir jeigu jie yra nurodyti 2 
dalyje esančiame sąraše.

Or. en

Justification

The list of claims based on generally accepted scientific data should include claims relating 
to foods which are known to have an effect on reducing the risk of certain diseases, such as 
the role of fruit and vegetables in reducing the risk of certain cancers. Claims are often 
targeted at specific groups or sub-groups of the population who may be more knowledgeable 
about a specific food, nutrient or substance than the average consumer.
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Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten, Martin Callanan, Avril Doyle

Pakeitimas 22412 straipsnio 2 dalis

2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės pateikia 
Komisijai teiginių sąrašus vėliausiai ... 
[praėjus metams nuo paskutinės mėnesio, 
kurį buvo patvirtintas šis reglamentas, 
dienos].

2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės pateikia 
Komisijai teiginių apie poveikį sveikatai
sąrašus vėliausiai ... [praėjus metams nuo 
paskutinės mėnesio, kurį buvo patvirtintas 
šis reglamentas, dienos].

Pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
Komisija 23 straipsnyje nustatyta tvarka 
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.

Pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
Komisija 23 straipsnyje nustatyta tvarka 
vėliausiai ... [praėjus trejiems metams nuo 
paskutinės mėnesio, kurį buvo patvirtintas 
šis reglamentas, dienos], paskelbia 1 dalyje 
numatytą Bendrijos leistinų teiginių apie 
poveikį sveikatai, kuriuose pateikiama 
informacija apie maistinių arba kitų 
medžiagų įtaką augimui, vystymuisi ir 
normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, sąrašą.

Šio sąrašo pakeitimai tvirtinami 23 
straipsnyje numatyta tvarka pačios 
Komisijos iniciatyva arba valstybės narės 
prašymu. 

Šio sąrašo pakeitimai tvirtinami 23 
straipsnio 2 dalyje numatyta tvarka pačios 
Komisijos iniciatyva arba valstybės narės 
prašymu.

Or. en

Pakeitimą pateikėRichard Seeber

Pakeitimas 225
12 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 skirsniai

2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės pateikia 
Komisijai teiginių sąrašus vėliausiai ... 
[praėjus metams nuo paskutinės mėnesio, 
kurį buvo patvirtintas šis reglamentas, 
dienos].

2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės ir 
suinteresuotos šalys (t. y. ypač vartotojams 
atstovaujančios grupės ir pramonės 
atstovai) pateikia Komisijai mitybos 
poveikio sveikatai teiginių sąrašus vėliausiai 
... [praėjus metams nuo paskutinės mėnesio, 
kurį buvo patvirtintas šis reglamentas, 
dienos].

Pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
Komisija 23 straipsnyje nustatyta tvarka 

Pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
Komisija 23 straipsnyje nustatyta tvarka 
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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.

vėliausiai ... [praėjus trejiems metams nuo 
paskutinės mėnesio, kurį buvo patvirtintas 
šis reglamentas, dienos], paskelbia 1 dalyje 
numatytą Bendrijos leistinų mitybos 
poveikio sveikatai teiginių, kuriuose 
pateikiama informacija apie maistinių arba 
kitų medžiagų įtaką augimui, vystymuisi ir 
normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, sąrašą.

Or. en

Justification

Interested parties should be given the opportunity to make proposals to the Commission for 
diet/health relationships and for modifications of the list. For reasons of the practicability the 
list should not contain the exact wording of a claim but rather a general reference to the 
diet/health relationship (e.g. calcium - stabilisation of the bone density).

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas 226
12 straipsnio 2 dalies 1 ir 2 skirsniai

2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės pateikia 
Komisijai teiginių sąrašus vėliausiai ... 
[praėjus metams nuo paskutinės mėnesio, 
kurį buvo patvirtintas šis reglamentas, 
dienos].

2. Po konsultacijų su visomis 
suinteresuotomis šalimis, valstybės narės 
pateikia Komisijai maistinių medžiagų / 
produktų ir jų funkcijų sąrašus vėliausiai ... 
[praėjus metams nuo paskutinės mėnesio, 
kurį buvo patvirtintas šis reglamentas, 
dienos].

Pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
Komisija 23 straipsnyje nustatyta tvarka 
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.

Pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
Komisija 23 straipsnyje nustatyta tvarka 
vėliausiai ... [praėjus trejiems metams nuo 
paskutinės mėnesio, kurį buvo patvirtintas 
šis reglamentas, dienos], paskelbia 1 dalyje 
numatytą Bendrijos leistinų maistinių 
medžiagų / produktų ir jų funkcijų, 
kuriuose pateikiama informacija apie 
maistinių arba kitų medžiagų įtaką augimui, 
vystymuisi ir normalioms fiziologinėms 
organizmo funkcijoms, sąrašą. 

Or. fr
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Justification

The adoption of a list of relationships between nutrients/substances and function is preferable 
to a list of claims, which would be restrictive.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 22712 straipsnio 2 dalies 1 skirsnis

2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės pateikia 
Komisijai teiginių sąrašus vėliausiai ... 
[praėjus metams nuo paskutinės mėnesio, 
kurį buvo patvirtintas šis reglamentas, 
dienos].

2. Pagal 1 straipsnį valstybės narės ir 
suinteresuotos šalys (t. y. vartotojų grupės 
ir pramonės atstovai) pateikia Komisijai 
teiginių sąrašus vėliausiai ... [praėjus 
metams nuo paskutinės mėnesio, kurį buvo 
patvirtintas šis reglamentas, dienos].

Or. en

Pakeitimą pateikėRichard Seeber

Pakeitimas 22812 straipsnio 3 dalis

3. Įsigaliojus šiam reglamentui, iki tol, kol 
bus priimtas 2 dalyje paminėtas sąrašas, 
maisto pramonės įmonės, prisiimdamos 
atsakomybę, gali vartoti 1 dalyje išvardytus 
teiginius dėl poveikio sveikatai, jei šie 
atitinka šio reglamento reikalavimus ir su šia 
sritimi susijusias atskirų šalių teisės aktų 
nuostatas, nepažeisdamos 22 straipsnyje 
numatytų apsaugos priemonių priėmimo.

3. Įsigaliojus šiam reglamentui, iki 12 
mėnesių, kol bus priimtas 2 dalyje
paminėtas sąrašas, maisto pramonės įmonės, 
prisiimdamos atsakomybę, gali vartoti 1 
dalyje išvardytus teiginius dėl poveikio 
sveikatai, jei šie atitinka šio reglamento 
reikalavimus ir su šia sritimi susijusias 
atskirų šalių teisės aktų nuostatas. 

Or. en

Justification

The claims concerned describe a generally recognised role of a nutrient or other substance, 
they are understood by and not misleading the consumer. Therefore an adequate transition 
period should be granted to food industry to empty stocks and to change labels. 
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Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 229
13 straipsnis

13 straipsnis
Teiginiai apie ligų rizikos sumažinimą

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 200/13/EB 2 
straipsnio 1 dalies, teiginius apie ligų 
rizikos sumažinimą leistina vartoti tada, jei 
jiems vartoti pagal šio reglamento 
reikalavimus yra išduodamas leidimas.
2. Kartu su bendraisiais reikalavimais, 
pateiktais šiame reglamente ir specifiniais 1 
dalies reikalavimais teiginiams apie ligų 
rizikos sumažinimą, etiketėje turi būti 
teiginys apie tai, kad susirgimai turi ne 
vieną rizikos faktorių, ir tai, kad vieno iš 
šių faktorių pašalinimas gali turėti arba 
neturėti teigiamą poveikį.

išbraukta

Or. fr

Justification

The possibility of authorising claims regarding reduction of a disease risk cannot be 
envisaged; any measure to prevent or treat a pathology should be the subject of medical 
diagnostics and, if need be, the prescription of a diet by a health professional.

Pakeitimą pateikėFrédérique Ries and Chris Davies

Pakeitimas 23013 straipsnis

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 200/13/EB 2 
straipsnio 1 dalies, teiginius apie ligų rizikos 
sumažinimą leistina vartoti tada, kada pagal 
šio reglamento reikalavimus jiems vartoti 
išduodamas leidimas.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 200/13/EB 2 
straipsnio 1 dalies, teiginius apie ligų rizikos 
faktoriaus sumažinimą leistina vartoti tada, 
kada pagal šio reglamento reikalavimus 
jiems vartoti išduodamas leidimas.

2. Kartu su bendraisiais reikalavimais, 
pateiktais šiame reglamente, ir specifiniais 1 
dalies reikalavimais, teiginiams apie ligų 
rizikos sumažinimą, etiketėje turi būti 
teiginys apie tai, kad susirgimai turi ne vieną 
rizikos faktorių, ir tai, kad vieno iš šių 
faktorių pašalinimas gali turėti arba neturėti 

2. Kartu su bendraisiais reikalavimais, 
pateiktais šiame reglamente, ir specifiniais 1 
dalies reikalavimais, teiginiams apie ligų 
rizikos faktoriaus sumažinimą, etiketėje turi 
būti teiginys apie tai, kad susirgimai turi ne 
vieną rizikos faktorių, ir tai, kad vieno iš šių 
faktorių pašalinimas gali turėti arba neturėti 
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teigiamo poveikio. teigiamą poveikį.

Or. fr

Justification

To bring this article in line with amendments proposed to article 2, it also necessary to 
change the wording so that “disease risk” becomes “disease risk factor”.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 23113 straipsnio 1 dalis

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 200/13/EB 2 
straipsnio 1 dalies, teiginius apie ligų rizikos 
sumažinimą leistina vartoti tada, jei jiems 
vartoti išduodamas leidimas pagal šio 
reglamento reikalavimus.

1. Nukrypstant nuo Direktyvos 200/13/EB 2 
straipsnio 1 dalies, teiginius apie ligų rizikos 
sumažinimą leistina vartoti tada, jei jiems 
vartoti yra pateikiamas įspėjimas pagal šio 
reglamento reikalavimus.

Or. de

Justification

This amendment follows necessarily from the amendment to Article 10 (1) and the change to a 
notification procedure provided for in it.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 23214 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą leidimą, reikia pateikti atsakingai 
institucijai prašymą.

1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą leidimą, reikia pateikti prašymą,
kaip tai yra numatyta toliau nurodytose 
sąlygose.
1a. Prašymas siunčiamas valstybės narės 
atsakingai institucijai.

Atsakinga institucija: a) Valstybės narės atsakinga institucija:
a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad gavo prašymą. 
Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada
gautas prašymas;

i) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina raštiškai pateikėjui, kad gavo 
prašymą. Tvirtinamajame rašte nurodo datą, 
kada gautas prašymas;

ii) nedelsdama informuoja Europos maisto 
saugos instituciją (čia ir toliau vadinama –
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institucija); ir;
iii) pateikia prašymą ir visą institucijai 
pateiktą papildomą pareiškėjo informaciją.
(b) Atsakinga institucija:

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai apie prašymą bei pateikia joms 
patį prašymą ir visą pareiškėjo jiems suteiktą 
papildomą informaciją;

i) nedelsdama praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai apie prašymą bei pateikia joms 
patį prašymą ir visą pareiškėjo suteiktą 
papildomą informaciją;

c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką.

ii) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką. Visuomenė po 
to, kai aprašas buvo paskelbtas, keturias 
savaites turi galimybę jį viešai komentuoti.

Or. en

Justification

The decentralised procedure should not be replaced by a centralised procedure, which would 
give the EFSA a role similar to the FDA. The EP has repeatedly underlined that it considers 
that EFSA should be an independent risk assessment and risk communication agency, which 
is not undertaking central risk management tasks.
The public should have the opportunity to comment on the submitted dossier within a certain 
timeframe to express concerns or/and to ask additional questions to both the dossier provider 
and the scientists.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 23314 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Prašymas gauti leidimą Įspėjimas
1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą leidimą, reikia pateikti atsakingai 
institucijai prašymą.

1. Pagal 10 straipsnio 1dalyje numatytus 
reikalavimus prieš produktui pirmą kartą 
patenkant į rinką, gamintojas apie tai 
praneša atsakingai institucijai; jei 
produktas yra pagamintas trečiojoje šalyje, 
atsakingą instituciją įspėja importuotojas.

Atsakinga institucija: Atsakinga institucija:
a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad gavo prašymą.
Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada 
gautas prašymas; 

(a) per 14 dienų nuo įspėjimo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad gavo įspėjimą.
Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada 
gautas įspėjimas;

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai apie prašymą bei pateikia joms 

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai apie įspėjimą bei pateikia joms 
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patį prašymą ir visą pareiškėjo jiems 
suteiktą papildomą informaciją; 

patį įspėjimo tekstą ir visą gamintojo arba 
importuotojo jiems suteiktą papildomą 
informaciją;

c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką.

c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką.

Or. de

Justification

The authorisation procedure proposed by the Commission is replaced by a less onerous 
notification procedure. Retaining the requirement to produce relevant supporting documents 
ensures that the competent authorities have all the necessary information. The most important 
difference between this and the system proposed by the Commission is that the lengthy 
authorisation procedure does not have to be gone through in every case. 

If doubts should arise with regard to scientific substantiation, the information submitted 
under the notification procedure still means that the necessary investigations can be carried 
out.

In accordance with normal modern administrative practice, electronic means of 
communication should be used in order to simplify administrative procedures. This is also 
important in ensuring easier access for SMEs to administrative procedures.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 23414 straipsnio pavadinimas ir 1 dalis

Prašymas gauti leidimą Įspėjimas
1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą leidimą, reikia pateikti atsakingai 
institucijai prašymą.

1. Atsakinga institucija informuojama pagal 
10 straipsnio 1dalyje numatytą tvarką.

Atsakinga institucija: Atsakinga institucija:

a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad gavo prašymą.
Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada 
gautas prašymas; 

a) per 14 dienų nuo įspėjimo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad gavo įspėjimą.
Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada 
gautas įspėjimas;

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai apie prašymą bei pateikia joms 
patį prašymą ir visą pareiškėjo jiems 
suteiktą papildomą informaciją; 

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai apie įspėjimą bei pateikia joms 
patį įspėjimo tekstą ir visą gamintojo arba 
importuotojo jai suteiktą informaciją;

c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
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nurodyto aprašo santrauką. nurodyto aprašo santrauką.

Or. de

Justification

This amendment follows necessarily from the amendment to Article 10 (1) and the change to a 
notification procedure provided for in it.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle, John Bowis

Pakeitimas 23514 straipsnio 1 dalies a punktas

a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad gavo prašymą. 
Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada 
prašymas buvo gautas;

a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina pareiškėjui raštiškai, kad gavo 
prašymą. Tvirtinamajame rašte nurodo datą, 
kada prašymas buvo gautas;

Or. en

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 23614 straipsnio 1 dalies b punktas

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms 
ir Komisijai apie prašymą bei pateikia joms 
patį prašymo tekstą ir visą pareiškėjo jai 
suteiktą papildomą informaciją;

išbraukta

Or. en

Justification

The provisions of Article 14.1 (b) and (c) should be deleted to protect the confidentiality of 
the submission until after a decision is taken. The transparency and right to information are 
fulfilled through the provisions of Article 15.5 and 15.6.

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête, Renate Sommer, John Bowis

Pakeitimas 23714 straipsnio 1 dalies c punktas

c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką.

išbraukta
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Or. en

Justification

Public access to the dossier, from the time when the application is presented, does not appear 
justified. On the one hand it would run counter to any commercial confidentiality clause, and 
on the other hand it would impair the readability of the document as a whole for the public.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 23814 straipsnio 2 dalies įžanga

2. Papildomai su prašymu pateikiama tokia 
toliau nurodyta informacija ir dokumentai:

2. Papildomai su įspėjimu pateikiama tokia 
toliau nurodyta informacija ir dokumentai:

Or. de

Pakeitimą pateikėRenate Sommer, 

Pakeitimas 23914 straipsnio 2 dalies a punktas

a) pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas; a) gamintojo arba importuotojo vardas, 
pavardė ir adresas;

Or. de

Justification

Verification of the wording has been replaced by conveying the content of the message. The 
Commission wants the wording of health claims to be checked by the European Food Safety 
Authority (EFSA). However, the EFSA is only responsible for scientific assessment and is 
neither empowered nor has the expertise to deal with matters of communication.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 24014 straipsnio 2 dalies a punktas

a) pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas; a) gamintojo arba importuotojo vardas, 
pavardė ir adresas;

Or. de
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Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas 24114 straipsnio 2 dalies d punktas

d) kitų mokslinių darbų, kurie pagrindžia 
poveikį sveikatai, kopijas;

d) kitų mokslinių darbų, kurie pagrindžia 
poveikį sveikatai, kopijas; moksliniai 
įrodymai turi tinkamai pagrįsti poveikį 
sveikatai, apie kurį kalba prašymą 
teikiantis šaltinis;

Or. fr

Justification

In accordance with the general principles adopted in the regulation setting up the European 
Food Safety Authority, this Regulation should establish proportionality levels in terms of the 
nature of the claims being made for the product: the level of scientific substantiation required 
for claims of disease risk reduction therefore needs to be higher than the level required for a 
functional claim.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 24214 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės 
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas; 

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės;

Or. de

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 24314 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės 
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas; 

e) prašomo leisti vartoti teiginio apie poveikį 
sveikatai formuluotės pasiūlymai, 
perteikiantys tą pačią informaciją visomis 
Bendrijos kalbomis, prireikus apimantys 
specifines teiginio vartojimo sąlygas;
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Or. de

Justification

The authorisation procedure proposed by the Commission is replaced by a less onerous 
notification procedure. Retaining the requirement to produce relevant supporting documents 
ensures that the competent authorities have all the necessary information. The most important 
difference between this and the system proposed by the Commission is that the lengthy 
authorisation procedure does not have to be gone through in every case.

Pakeitimą pateikėJohannes Blokland

Pakeitimas 24414 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės 
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės
visomis Bendrijos kalbomis, kuriomis 
pareiškėjas numato šį teiginį naudoti, 
prireikus apimantis specifines teiginio 
vartojimo sąlygas;

Or. nl

Justification

Many foodstuffs are distributed only in a limited area. Producers who operate only in one 
Member State or in a limited number of Member States must not be compelled to pay 
expensive translation agencies to translate their claim into a language which they will never 
use.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 24514 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės 
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

e) iliustratyvus teiginio apie poveikį 
sveikatai formuluotės ir turinio pavyzdys 
kalbomis tų valstybių, kuriose produktas 
bus parduodamas, prireikus apimantis 
specifines teiginio vartojimo sąlygas;

Or. en

Justification

The requirement to translate the proposed claim in all EU Member State languages is 
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unnecessary and excessively onerous, especially if a product is intended only for one or a few 
countries.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas 24614 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti
teiginio apie teigiamą poveikį sveikatai 
formuluotės visomis Bendrijos kalbomis, 
prireikus apimantis specifines teiginio 
vartojimo sąlygas;

e) iliustratyvus teiginio pavyzdys kalba, 
kuria aprašas pristatomas atsakingai 
institucijai ir prireikus apimantis specifines 
teiginio vartojimo sąlygas;

Or. en

Justification

The scientific relationship and the meaning of a claim can and should be subject to prior 
approval but is essential to give manufactures a degree of flexibility in communicating 
messages regarding diet and health to consumers. Whilst the overall message remains the 
same, flexibility in communicating this message allows manufactures to follow the dynamics 
of the market and the evolution of consumer knowledge. It is necessary to distinguish between 
the scientific relationship and the communication of the claim.

Pakeitimą pateikėRiitta Myller

Pakeitimas 24714 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie teigiamą poveikį sveikatai 
formuluotės visomis Bendrijos kalbomis, 
prireikus apimantis specifines teiginio 
vartojimo sąlygas;

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
sveikatingumo teiginio formuluotės,
prireikus apimantis specifines teiginio 
vartojimo sąlygas;

Or. fi

Justification

The requirement for applicants to forward the wording of the claim in all official languages 
of the Community is unnecessarily onerous for all economic operators, not only SMEs. There 
are different traditions as regards the presentation of information in different linguistic and 
cultural areas. It would be most appropriate to leave it to Member States' experts to assess 
the wording of claims in the various languages, for example as part of the procedure for 
approving claims (regulatory committee procedure).
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Pakeitimą pateikėChris Davies

Pakeitimas 24814 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės 
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti
valstybės narės kalba (-omis) teiginio apie 
poveikį sveikatai formuluotės, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

Or. en

Justification

It is a major imposition for companies, especially SMEs, to have to translate the claims under 
application into each Community language. This is particularly so if the products concerned 
are only destined to be marketed in one or two Member States. It would be appropriate for a 
sensible and proportionate approach – such as the need for only the language(s) of the 
country(ies) in which the claim is expected to be made - to be reflected in rules to be 
established under Article 14(3) in accordance with the procedure referred to in Article 23(2).

Pakeitimą pateikėHolger Krahmer, Jules Maaten

Pakeitimas 24914 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės 
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

e) pasiūlymas dėl prašoma leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės 
tam tikra Bendrijos kalba, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

Or. de

Justification

It  would be asking too much of applicants, especially small and medium-sized companies, to 
assess the relevant wording in all Community languages. Unnecessary bureaucratic expense 
and high costs for applicants can be avoided by only requiring the wording to be submitted in 
one Community language.

Pakeitimą pateikėThomas Ulmer

Pakeitimas 250
14 straipsnio 2 dalies e punktas
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e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

e) prašomo leisti vartoti teiginio apie poveikį 
sveikatai raktiniai žodžiai visomis Bendrijos
kalbomis, prireikus apimantys specifines 
teiginio vartojimo sąlygas;

Or. de

Justification

It is the task of the European Food Safety Authority to verify the scientific substantiation for 
the claims. This is not a question of scrutinising specific wording.

Pakeitimą pateikėMaría del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 251
14 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti
teiginio apie poveikį sveikatai formuluotės
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

e) būtinos teiginio apie poveikį sveikatai
formuluotės dalys visomis Bendrijos
kalbomis, prireikus ir specifinės teiginio 
vartojimo sąlygos;

Or. en

Justification

The procedure proposed by the Commission would not recognise the need to take account of 
the evolution of consumer knowledge and perception (which cannot, a priori, be evaluated 
beforehand). This could therefore give rise to a situation in which manufacturers are 
requesting approval for a different wording in order to establish a relationship which has 
already been approved, which would then mean doubling the work of the European Food 
Safety Authority.

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 252
14 straipsnio 2 dalies e punktas

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
teiginio apie teigiamą poveikį sveikatai
formuluotės visomis Bendrijos kalbomis, 
prireikus apimantis specifines teiginio 
vartojimo sąlygas;

e) būtinos prašomo leisti vartoti teiginio apie 
poveikį sveikatai formuluotės dalys visomis 
Bendrijos kalbomis, prireikus ir specifinės 
teiginio vartojimo sąlygos;



PE 353.660v01-00 130/6 AM\555844LT.doc

LT

Or. en

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 253
14 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

ea) moksliniai duomenys, įrodantys 
poveikio sveikatai, apie kurį kalbama, 
pobūdį;

Or. en

Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication of the claim. As it is, the Commission Proposal does not take this into 
account.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 254
14 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

ea) pasiūlyta maisto produkto pakuotė, 
kurioje bus vartojamas teiginys, rodanti 
teiginio formuluotę ir būsimą produkto 
etiketę;

Or. fr

Justification

By virtue of Article 24, Member States have the right to ask for a sample of the labelling used 
for a food for which the manufacturer is making a claim.

As part of the health claims approval procedure to which this Article 14 refers, over and 
above the proposed wording of the claim for which authorisation is being sought, a sample of 
the proposed packaging should also be supplied, clearly showing the wording of the claim 
and the label used.  With regard to information, both the content and the form are equally 
important, and can have a greater or lesser impact on the attitudes of potential buyers.
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Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 255
14 straipsnio 3 dalis

3. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant prašymo parengimo ir 
pateikimo taisykles, nustatomos, 
pasikonsultavus su atsakinga institucija 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą.

3. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant prašymo parengimo ir 
pateikimo taisykles, nustatomos, 
pasikonsultavus su atsakinga institucija 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą ir vartotojų atstovų grupėmis, 
siekiant tinkamai įvertinti, kaip šis teiginys 
yra suprantamas ir priimamas.

Or. en

Justification

While the setting of a defined range of information to be submitted is recognised, it is equally 
important to check for the perception of claims, which can be best done through a consumer 
panel to be consulted within the authorisation procedure

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 256
14 straipsnio 3 dalis

3. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant prašymo parengimo ir 
pateikimo taisykles, nustatomos, 
pasikonsultavus su atsakinga institucija 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą.

3. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant prašymo parengimo ir 
pateikimo taisykles, atspindi poreikį 
išvengti bereikalingo pareiškėjų ir 
atsakingos institucijos apsunkinimo ir yra 
nustatomos, pasikonsultavus su atsakinga 
institucija pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą procedūrą.

Or. en

Justification

It is necessary for the procedures to be proportionate. Many of the applicants may be SMEs 
and should not be called upon to provide more data than is needed to substantiate the claim 
in question. The implementing rules should reflect these considerations.
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Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 257
14 straipsnio 3 dalis

3. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant prašymo parengimo ir 
pateikimo taisykles, nustatomos, 
pasikonsultavus su atsakinga institucija 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą.

3. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės, įskaitant įspėjimo parengimo ir 
pateikimo taisykles, nustatomos, 
pasikonsultavus su atsakinga institucija 
pagal 23 straipsnio 2 dalyje nurodytą 
procedūrą.

Or. de

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas 258
14 straipsnio 3 a dalis (nauja)

3a. Rengiant aprašus, MVĮ turėtų būti 
teikiama reikšminga pagalba, ir, jei reikia, 
sudaromos išimtys tam, kad jos galėtų 
atitikti naujus reikalavimus, būtinus šiam 
reglamentui įgyvendinti.

Or. fr

Justification

SMEs must not be penalised by the implementation of the new system.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 259
14 straipsnio 4 dalis

4. Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
atsakinga institucija paskelbia išsamias 
rekomendacijas, kurios padėtų pareiškėjams
parengti ir pateikti prašymus.

4. Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
atsakinga institucija paskelbia išsamias 
rekomendacijas, kurios padėtų gamintojams 
ir tiekėjams parengti ir pateikti prašymus.

Or. de
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Pakeitimą pateikėUrszula Krupa

Pakeitimas 260
14 straipsnio 4 dalis

4. Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
atsakinga institucija paskelbia išsamias 
rekomendacijas, kurios padėtų pareiškėjams 
parengti ir pateikti prašymus.

4. Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
atsakinga institucija paskelbia išsamias 
rekomendacijas, kurios padėtų pareiškėjams 
parengti ir pateikti prašymus. Taisyklės 
prašymams parengti ir pristatyti numato 
nuostatą apie pareiškėjo teisę pagrįsti savo 
prašymą, pateikiant jį atsakingai 
institucijai. Ši nuostata detaliai numato 
teisę teikti atsakingai institucijai 
papildomus duomenis vertinimo 
procedūros metu.

Or. en

Justification

It is essential that the regulations on the approval of claims should offer an option for the 
applicant to provide arguments supporting theses specified in the dossier and, if necessary, to 
supplement the dossier or submit additional explanations.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 261
14 a straipsnis (naujas)

Pagrįsta Komisijos ir atsakingos institucijos 
nuomonė
1. Komisija, vadovaudamasi 10 straipsnio 1 
dalies reikalavimais, per keturis mėnesius 
po to, kai buvo pateiktas įspėjimas, gali 
pateikti institucijai pagrįstą nuomonę, jei ji 
padarė išvadą, kad teiginys apie poveikį 
sveikatai neatitinka II dalyje nustatytų 
bendrųjų arba specifinių šio skyriaus 
reikalavimų.
2. Pateikus pagrįstą nuomonę, atsakinga 
institucija turėtų parengti nuomonę dėl 
teiginio apie poveikį sveikatai atitikties II 
dalyje numatytiems bendriesiems ir šioje 
dalyje numatytiems specifiniams 
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reikalavimams. 
3. Atsakinga institucija nedelsdama įspėja 
gamintoją arba importuotoją, kad teiginio 
apie poveikį sveikatai vartojimas turi būti 
nutrauktas iki:
- tol, kol bus pasiektas teigiamas 
sprendimas, kaip tai numatyta 16 
straipsnyje; arba
- praėjus šešiems mėnesiams po to, kai 
buvo gautas įspėjimas, kaip tai numatyta 10 
straipsnio 1 dalyje, tuo atveju, jei nebuvo 
pasiekta jokio sprendimo.

Or. de

Justifications

The amendment sets out the detailed arrangements for a ‘Reasoned opinion of the 
Commission’.

Pakeitimą pateikė Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas262
15 straipsnio 1 dalis

1. Savo vertinimą Institucija pateikia per tris 
mėnesius nuo galiojančio prašymo
pateikimo datos. Šis terminas pratęsiamas, 
jei Institucija pagal 2 dalį iš pareiškėjo
pareikalauja papildomos informacijos.

1. Jeigu kyla abejonių dėl mokslinių 
sveikatingumo teiginio įrodymų, Komisijos 
prašymu Institucija prašoma sudaryti savo 
išvadą. Savo vertinimą Institucija pateikia 
per tris mėnesius nuo pranešimo pateikimo 
datos. Šis terminas pratęsiamas, jei 
Institucija pagal 2 dalį iš gamintojo ar 
importuotojo pareikalauja papildomos 
informacijos.

Komisija gali uždrausti tęsti sveikatingumo 
teiginio naudojimą, kai kyla tokių rimtų 
abejonių dėl mokslinių sveikatingumo 
teiginio įrodymų, kad negalima tikėtis 
tinkamo Institucijos įvertinimo.

Or. de

Justification

This amendment follows necessarily from the amendment to Article 10 (1) and the change to a 
notification procedure provided for in it.
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Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas263
15 straipsnio 1 dalis

1. Savo vertinimą Institucija pateikia per tris
mėnesius nuo galiojančio prašymo
pateikimo datos. Šis terminas pratęsiamas, 
jei Institucija pagal 2 dalį iš pareiškėjo 
pareikalauja papildomos informacijos.

1. Savo vertinimą Institucija pateikia per 
šešis mėnesius nuo argumentuotos 
Komisijos išvados pateikimo datos. Šis 
terminas pratęsiamas, jei Institucija pagal 2 
dalį iš pareiškėjo pareikalauja papildomos 
informacijos.

Or. de

Justification

This wording will guarantee reliable time limits for the decision.

Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas264
15 straipsnio 1 dalis

1. Savo vertinimą Institucija pateikia per tris
mėnesius nuo galiojančio prašymo 
pateikimo datos. Šis terminas pratęsiamas, 
jei Institucija pagal 2 dalį iš pareiškėjo 
pareikalauja papildomos informacijos.

1. Savo vertinimą Institucija pateikia per 
šešis mėnesius nuo galiojančio prašymo 
pateikimo datos. Šis terminas pratęsiamas, 
jei Institucija pagal 2 dalį iš pareiškėjo 
pareikalauja papildomos informacijos.

Or. fr

Pakeitimą pateikėUrszula Krupa

Pakeitimas265
15 straipsnio 2 dalis

2 Prireikus Institucija gali pareikalauti iš 
pareiškėjo per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomus su prašymu susijusius 

2. Pareiškėjas turi tiesioginę galimybę 
dalyvauti kompetentingoje Institucijos 
specialistų grupėje, įskaitant teisę į auditą 
ir teisę pateikti papildomus su prašymu 
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dokumentus. susijusius dokumentus.

Or. en

Justification

Deleting an option of open catalogue of documents required during claim authorisation 
process will secure the authorisation process against discretion of the officials. On the other 
hand it is vital to provide the applicant with an option of submitting additional explanations 
and, if needed, to supplement the dossier.

Pakeitimą pateikė: Renate Sommer

Pakeitimas 266
15 straipsnio 2 dalis

2. Prireikus Institucija gali pareikalauti iš 
pareiškėjo per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomus su prašymu susijusius 
dokumentus.

2. Prireikus Institucija gali pareikalauti iš 
gamintojo ar importuotojo per tam tikrą 
laikotarpį pateikti papildomus su prašymu 
susijusius dokumentus.

Or. de

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas267
15 straipsnio 2 dalis 

2. Prireikus Institucija gali pareikalauti iš 
pareiškėjo per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomus su prašymu susijusius 
dokumentus.

2. Prireikus Institucija gali pareikalauti iš 
pareiškėjo per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomus su prašymu susijusius 
dokumentus. Pareiškėjas turi galimybę 
tiesiogiai susisiekti su Institucijos 
ekspertais ir, jeigu reikia, pareikalauti 
posėdžio.

Or. fr

Justification

If need be, the applicant should have the right to be heard by the Authority’s experts so as to 
provide the necessary additional information.
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Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas268
15 straipsnio 3 dalis

3. Siekdama parengti savo išvadą Institucija 
tvirtina, kad:

3. Siekdama parengti savo išvadą Institucija 
tvirtina, kad:

a) pasiūlytas sveikatingumo teiginio 
formulavimas yra paremtas moksliniais 
duomenimis;

a) sveikatingumo teiginys yra paremtas 
moksliniais duomenimis;

b) sveikatingumo teiginio formulavimas
tenkina šio reglamento nustatytus 
reikalavimus;

b) sveikatingumo teiginys tenkina šio 
reglamento nustatytus reikalavimus;

c) pasiūlytas sveikatingumo teiginio 
formulavimas vartotojui yra suprantamas ir 
prasmingas.

c) sveikatingumo teiginys vartotojui yra 
suprantamas ir prasmingas.

Or. de

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 269
15 straipsnio 3 dalis

3. Siekdama parengti savo išvadą Institucija 
tvirtina, kad:

3. Siekdama parengti savo išvadą Institucija 
tvirtina, kad:

a) pasiūlytas sveikatingumo teiginio 
formulavimas yra paremtas moksliniais 
duomenimis; 

a) pasiūlytas sveikatingumo teiginio 
formulavimai yra paremtas moksliniais 
duomenimis;

b) sveikatingumo teiginio formulavimas
tenkina šio reglamento nustatytus 
reikalavimus;

b) sveikatingumo teiginio formulavimai
tenkina šio reglamento nustatytus 
reikalavimus;

c) pasiūlytas sveikatingumo teiginio 
formulavimas vartotojui yra suprantamas ir
prasmingas.

c) pasiūlytas sveikatingumo teiginio 
formulavimai vartotojui yra suprantami ir 
prasmingi.

Or. de
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Justification

The EFSA’s task is to carry out a scientific assessment of a wording of the health claim which 
conveys an identical message.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer, Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas270
15 straipsnio 4 dalies a punktas

a) pareiškėjo vardas, pavardė ir adresas; a) gamintojo ar importuotojo vardas, 
pavardė ir adresas;

Or. de

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas271
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas sveikatingumo 
teiginio formulavimas visomis Bendrijos 
kalbomis; 

c) formulavimas, perduodantis identišką 
informaciją apie pasiūlytą sveikatingumo 
teiginį; 

Or. de

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 272
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas pasiūlyto 
sveikatingumo teiginio formulavimas 
visomis Bendrijos kalbomis;

c) paaiškinamasis pasiūlyto sveikatingumo 
teiginio formulavimo pavyzdys ir turinys
tomis šalių, kuriose šis gaminys ketinamas 
parduoti, kalbomis;
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Or. en

Justification

The requirement to translate the proposed claim in all EU Member State languages is 
unnecessary and excessively onerous, especially if a product is intended only for one or a few 
countries.

Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 273
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas pasiūlyto 
sveikatingumo teiginio formulavimas 
visomis Bendrijos kalbomis;

c) rekomenduojamas formulavimas 
valstybių narių kalbomis, kuriose gaminys 
bus parduodamas;

Or. fr

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten

Pakeitimas274
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas pasiūlyto 
sveikatingumo teiginio formulavimas 
visomis Bendrijos kalbomis;

c) pasiūlyto sveikatingumo teiginio reikšmė 
ir paaiškinamasis formulavimas;

Or. en

Pakeitimą pateikėMartin Callanan, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pakeitimas275
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas pasiūlyto 
sveikatingumo teiginio formulavimas
visomis Bendrijos kalbomis;

c) pagrindiniai teiginio formulavimo 
elementai visomis Bendrijos kalbomis;
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Or. en

Pakeitimą pateikė Thomas Ulmer 

Pakeitimas276
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) pasiūlyto sveikatingumo teiginio
rekomenduojamas formulavimas visomis 
Bendrijos kalbomis; 

c) sveikatingumo teiginio reikšminiai
žodžiai visomis Bendrijos kalbomis;

Or. de

Pakeitimą pateikėHolger Krahmer, Jules Maaten

Pakeitimas 277
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) pasiūlyto sveikatingumo teiginio
rekomenduojamas formulavimas visomis 
Bendrijos kalbomis;

c) pasiūlyto sveikatingumo teiginio
rekomenduojamas formulavimas Bendrijos 
kalba;

Or. de

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas278
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) pasiūlyto sveikatingumo teiginio
rekomenduojamas formulavimas visomis 
Bendrijos kalbomis;

c) pasiūlyto sveikatingumo teiginio
paaiškinamasis formulavimo pavyzdys
visomis Bendrijos kalbomis;

Or. de
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Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 279
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Jeigu padaryta sąlyginė išvada apie 
sveikatingumo teiginį, ši išvada turi būti 
perduota prašymo įteikėjui. Prašymo 
įteikėjas per mėnesį nuo išvados gavimo 
datos turi pateikti institucijai papildomą 
informaciją prieš galutinį išvados priėmimą 
ir paskelbimą. 

Or. fr

Pakeitimą pateikėUrszula Krupa

Pakeitimas 280
15 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Prašymų įteikėjai turi teisę per mėnesį 
apskųsti neigiamą arba sąlyginį teigiamą 
teiginio mokslinių pranašumų EMSD 
įvertinimą.

Or. en

Justification

The application should be provided with a right to appeal against negative or conditional 
positive decision on the authorisation of a certain claim. 

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 281
15 straipsnio 5 dalis

5. Institucija perduoda šią išvadą, įskaitant 
ataskaitą, paaiškinančią sveikatingumo 
teiginio įvertinimą ir nustatančią tokios jos 
išvados priežastis, Komisijai, valstybėms 
narėms ir pareiškėjui.

5. Institucija perduoda šią išvadą, įskaitant 
ataskaitą, paaiškinančią sveikatingumo 
teiginio įvertinimą ir nustatančią tokios jos 
išvados priežastis, Komisijai, valstybėms 
narėms ir gamintojui ar importuotojui.



PE 353.660v01-00 142/6 AM\555844LT.doc

LT

Or. de

Pakeitimą pateikėFrédérique Ries

Pakeitimas 282
15 straipsnio 5 dalis

5. Institucija perduoda šią išvadą, įskaitant 
ataskaitą, paaiškinančią sveikatingumo 
teiginio įvertinimą ir nustatančią tokios jos 
išvados priežastis, Komisijai, valstybėms 
narėms ir prašymo įteikėjui.

5. Institucija perduoda šią išvadą, įskaitant 
ataskaitą, paaiškinančią sveikatingumo 
teiginio įvertinimą ir nustatančią tokios jos 
galutinės išvados priežastis, Komisijai, 
valstybėms narėms ir prašymo įteikėjui.

Or. fr

Justification

It is important to guarantee the efficiency of the decision-making process, and to this end 
there should be an absolute deadline for four months for the EFSA to return its final opinion.  
The payoff is that the source making the request will have a month within which to appeal, 
should there be uncertainty as to the scientific substantiation advanced for a claim. 

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 283
16 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Bendrijos leidimas Sprendimas dėl pagrįstos išvados
1. Pagal 23 straipsnio 1 dalį Komisija 
pateikia Komitetui sprendimo, kuris bus 
priimtas atsižvelgiant į šį prašymą, 
Institucijos išvadą, bet kokias Bendrijos 
įstatų nuostatas ir kitus teisinius faktorius, 
susijusius su svarstomu reikalu, per tris 
mėnesius nuo Institucijos išvados gavimo. 
Ten, kur sprendimo projektas neatitinka 
Institucijos išvados, Komisija pateikia 
nesutarimų paaiškinimą.

1. Pagal 23 straipsnio 1 dalį Komisija 
pateikia Komitetui sprendimo, kuris bus 
priimtas atsižvelgiant į Institucijos išvadą ir 
bet kokias Bendrijos įstatų nuostatas ir kitus 
teisinius faktorius, susijusius su svarstomu 
reikalu, per vieną mėnesį nuo Institucijos 
išvados gavimo. Ten, kur sprendimo 
projektas neatitinka Institucijos išvados, 
Komisija pateikia nesutarimų paaiškinimą.

Or. de
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Justification

It is not clear what other legitimate factors could be relevant in taking a decision as to the 
scientific substantiation of a claim. The question to be decided is simply whether a health 
claim is truthful and scientifically substantiated or not. There is no place for other general or 
health-policy considerations.

Pakeitimą pateikėDagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 284
16 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Bendrijos leidimas Sprendimas dėl pranešimo
1. Pagal 23 straipsnio 1 dalį Komisija 
pateikia Komitetui sprendimo, kuris bus 
priimtas atsižvelgiant į prašymą, Institucijos 
išvadą, bet kokias Bendrijos įstatų nuostatas 
ir kitus teisinius faktorius, susijusius su 
svarstomu reikalu, per tris mėnesius nuo 
Institucijos išvados gavimo. Ten, kur 
sprendimo projektas neatitinka Institucijos 
išvados, Komisija pateikia nesutarimų 
paaiškinimą.

1. Pagal 23 straipsnio 1 dalį Komisija 
pateikia Komitetui sprendimo, kuris bus 
priimtas atsižvelgiant į pranešimą, 
institucijos išvadą, bet kokias Bendrijos 
įstatų nuostatas ir kitus teisinius faktorius, 
susijusius su svarstomu reikalu, per tris 
mėnesius nuo Institucijos išvados gavimo. 
Ten, kur sprendimo projektas neatitinka 
Institucijos išvados, Komisija pateikia 
nesutarimų paaiškinimą.

Or. de

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 285
16 straipsnio 4 dalis

4. Komisija nedelsdama informuoja 
pareiškėją apie priimtą sprendimą ir 
paskelbia detales Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

4. Komisija nedelsdama informuoja 
gamintoją ar importuotoją apie priimtą 
sprendimą ir paskelbia detales Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Or. de
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Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 286
17 straipsnio antraštė ir 1 dalis

Leidimų pakeitimas, sustabdymas ir 
panaikinimas

Sprendimų pakeitimas, sustabdymas ir 
panaikinimas

1. Leidimo savininkas gali prašyti pakeisti 
esamą leidimą pagal 14 straipsnyje nustatytą
darbo tvarką.

1. Gamintojas ar importuotojas gali prašyti 
pakeisti esamą leidimą pagal 14 straipsnyje 
nustatytą darbo tvarką.

Or. de

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 287
17 straipsnio 3 dalis

3. Komisija kaip įmanoma greičiau patikrina 
Institucijos išvadą. Jeigu reikia, leidimas yra 
pakeičiamas, sustabdomas ar panaikinamas 
pagal 16 straipsnyje nustatytą darbo tvarką.

3. Komisija kaip įmanoma greičiau patikrina 
Institucijos išvadą. Jeigu reikia, sprendimas
yra pakeičiamas, sustabdomas ar 
panaikinamas pagal 16 straipsnyje nustatytą 
darbo tvarką.

Or. de

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 288
17 straipsnio 3 dalis

3. Komisija kaip įmanoma greičiau
patikrina Institucijos išvadą. Jeigu reikia, 
leidimas yra pakeičiamas, sustabdomas ar 
panaikinamas pagal 16 straipsnyje nustatytą 
darbo tvarką.

3. Komisija per tris mėnesius patikrina 
Institucijos išvadą. Jeigu reikia, leidimas yra 
pakeičiamas, sustabdomas ar panaikinamas 
pagal 16 straipsnyje nustatytą darbo tvarką.

Or. en
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Justification

A timescale would provide greater clarity.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 289
17 a straipsnis (naujas)

17 a straipsnis
Mokesčiai

Pasitarusi su Institucija, Komisija pateikia 
pasiūlymą Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamentui dėl mokesčių už prašymo 
įvertinimą nustatymo.

Or. en

Justification

The industry should contribute to the administrative costs linked to an application for health 
claims.

Pakeitimą pateikėRenate Sommer

Pakeitimas 290
18 straipsnio 2 dalis

2. Registras apima: 2. Registras apima:

a) teiginius apie maistą ir jiems taikomas 
priede išdėstytas sąlygas;

a) teiginius apie maistą ir jiems taikomas 
priede išdėstytas sąlygas;

b) įgaliotus sveikatingumo teiginius ir jiems 
taikomas sąlygas pagal 13 straipsnio 2 dalį, 
17 straipsnio 2 dalį, 19 straipsnio 1 ir 2 dalis, 
21 straipsnio 2 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį;

b) sveikatingumo teiginius pagal 12 
straipsnį ir sveikatingumo teiginius, dėl 
kurių buvo priimtas palankus sprendimas 
pagal 13 straipsnio 2 dalį, 17 straipsnio 2 
dalį, 19 straipsnio 1 ir 2 dalis, 21 straipsnio 
2 dalį ir 22 straipsnio 2 dalį ir jiems 
taikomas sąlygas;

c) atmestų sveikatingumo teiginių sąrašas.

Sveikatingumo teiginiai, įgalioti remiantis 
patento duomenimis, yra išdėstomi 
atskirame registro priede, pateikiant šią 
informaciją: 

Sveikatingumo teiginiai, dėl kurių buvo 
priimti palankūs sprendimai remiantis 
patento duomenimis, yra išdėstomi 
atskirame registro priede, pateikiant šią 
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informaciją:
1) data, kada Komisija įgaliojo
sveikatingumo teiginį ir tikrojo prašymo 
įteikėjo, kuriam buvo suteiktas leidimas, 
vardas ir pavardė;

1) Komisijos priimto sprendimo dėl
sveikatingumo teiginio data ir tikrojo 
pranešėjo vardas ir pavardė;

2) kad Komisija įgaliojo sveikatingumo 
teiginį, remdamasi patento duomenimis;

2) kad sprendimas buvo priimtas remiantis 
patento duomenimis;

3) kad sveikatingumo teiginio negalima 
naudoti, nebent vėliau pareiškėjas gauna 
leidimą šiam teiginiui, nesiremiant tikrojo 
pareiškėjo patento duomenimis.

3) kad sveikatingumo teiginio negalima 
naudoti, nebent vėliau gamintojas ar 
importuotojas gauna palankų sprendimą, 
nesiremiant tikrojo gamintojo ar 
importuotojo patento duomenimis.

Or. de

Justification

Expiry of the deadline is also equivalent to a decision.

Pakeitimą pateikėRia Oomen-Ruijten, Avril Doyle

Pakeitimas 291
18 straipsnio 2 dalies c punktas

c) atmestų sveikatingumo teiginių sąrašas. išbraukta

Or. en

Justification

Reasons for rejecting a claim may be manifold and by nature are circumstantial. It may well 
be that a negative opinion or decision is based on insufficient scientific data which can -at a 
later stage- be solved. The potential negative impact for the applicant may be large 
(competitive disadvantage through disclosing the area or direction of research).

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 292
18 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. Institucija ir atitinkami valstybės narės 
valdžios organai saugo atitinkamus 
mokslinio darbo registrus, naudojamus 
pagrindžiant maistingumo ir sveikatingumo 
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teiginių naudojimą.
Šie registrai yra ypatinga informacija apie 
teiginius, patvirtintus ir naudojamus maisto 
produktams, kuriems jie yra sukurti, apie 
kiekvieną mokslinį tyrimą ir kiekvieno 
teiginio kategoriją.

Or. fr

Justification

Both Community and national authorities should maintain a register of scientific work used to 
substantiate nutritional and health claims.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 293
18 straipsnio 3 dalis 

3. Registras bus prieinamas visuomenei. 3. Registrai bus prieinami visuomenei, ypač 
integruojant juos į Institucijos internetinį 
tinklalapį ir, kur reikia, į valstybių narių 
valdžios organų tinklalapius.

Or. fr

Justification

All the information concerning the claims, including the scientific references, must be 
available for public consultation, particularly by having them on the Internet sites of both 
Community and national authorities.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 294
18 a straipsnis (naujas)

18 a straipsnis
Ne vėliau nei per 18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo, jis yra papildomas 
ES direktyva dėl vartotojo informacijos, 
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parengtos pagal tas pačias nuostatas kaip ir 
Direktyva 2003/4/EB dėl informacijos apie 
aplinką prieinamumo visuomenei.

Or. en

Justification

In analogy to the Regulation on Access to Environmental date, an EU directive on Consumer 
Information shall ensure adequate access to information for the consumers.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Margrete Auken, Kartika Tamara Liotard, 
Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 295
18 b straipsnis (naujas)

18 b straipsnis
Ne vėliau nei per 18 mėnesių po šio 
reglamento įsigaliojimo Europos 
Parlamentui ir Tarybai, atkreipiant dėmesį 
į žaislų maisto rinkoje naudojimą, bus 
pateiktas pasiūlymas dėl pakeitimų 1984 m. 
rugsėjo 10 d. Tarybos direktyvoje 
84/450/EEB, susijusioje su įstatymų, 
reglamentų ir administracinių nuostatų dėl 
klaidinančios reklamos derinimu valstybėse 
narėse.
1 OL L 250, 1984 9 19, p. 17.

Or. en

Justification

Toys added to several types of food like breakfast cereals are very effective in influencing 
children's food choices. This kind of marketing needs to be regulated in order to tackle the 
rising obesity in children.

Pakeitimą pateikėMarie-Noëlle Lienemann, Dorette Corbey and Anne Ferreira

Pakeitimas 296
19 straipsnio 1 dalies 1 poskirsnis

1. Vėlesnis pareiškėjas negali remtis pirmojo 
pareiškėjo pareiškime pateiktais moksliniais 
duomenimis ir kita informacija, kurių 

1. Vėlesnis pareiškėjas negali remtis pirmojo 
pareiškėjo pareiškime pateiktais moksliniais 
duomenimis ir kita informacija, kurių 
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reikalaujama 14 straipsnio 2 dalyje, 
septynerius metus nuo leidimo išdavimo 
datos, nebent vėlesnis pareiškėjas dėl šių 
duomenų ir informacijos naudojimo sutartų 
su ankstesniu pareiškėju, jog tokie 
duomenys ir informacija gali būti naudojama 
su sąlyga, kad:

reikalaujama 14 straipsnio 2 dalyje, trejus
metus nuo leidimo išdavimo datos, nebent 
vėlesnis pareiškėjas dėl šių duomenų ir 
informacijos naudojimo sutartų su 
ankstesniu pareiškėju, jog tokie duomenys ir 
informacija gali būti naudojama su sąlyga, 
kad:

Or. fr

Justification

Granting seven years’ protection of data is excessive and comes down to giving the product 
making the health claims exclusive commercial rights, thereby forbidding other operators in 
the sector to use the scientific data and other information contained in the application. The 
period of data protection should therefore be limited to three years, not least because of the 
different forms of protection (industrial property, national or Community trademarks, patents, 
etc.) available to operators in the food sector.  

Furthermore, medicines and foodstuffs with health claims cannot be put on the same footing.  
Generally speaking, it would be advisable and wise not to extend the use of such provisions to 
all industrial sectors on the understandable pretext of seeking to encourage innovation and 
investment.  Over-use of this legislative arsenal runs a strong risk of spiking its guns.

Pakeitimą pateikėMarie-Noëlle Lienemann, Anne Ferreira and Dorette Corbey

Pakeitimas 297
19 straipsnio 2 dalis

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam septynerių
metų laikotarpiui, joks vėlesnis pareiškėjas 
neturi teisės remtis ankstesnio pareiškėjo 
patento duomenimis, nebent ir iki kol 
Komisija priima sprendimą, dėl to, ar 
leidimas galėtų ar galėjo būti suteiktas 
nepateikus ankstesnio pareiškėjo patento 
duomenų.

2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam trejų metų 
laikotarpiui, joks vėlesnis pareiškėjas neturi 
teisės remtis ankstesnio pareiškėjo patento 
duomenimis, nebent ir iki kol Komisija 
priima sprendimą, dėl to, ar leidimas galėtų 
ar galėjo būti suteiktas nepateikus ankstesnio 
pareiškėjo patento duomenų.

Or. fr
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Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête and Renate Sommer

Pakeitimas 298
19 a straipsnis (naujas)

19 a straipsnis
Intelektinės nuosavybės teisės

Teiginio prašymo pateikimas ir registracija 
arba teiginio paskelbimas neturi pakenkti 
jokioms įmanomoms intelektinės 
nuosavybės teisėms, kurios gali padėti 
individui pateikiant prašymą dėl paties 
teiginio ir visų mokslinių duomenų ar 
informacijos, esančios prašymo 
dokumentuose. Šios teisės vertinamos pagal 
Bendrijos teisės aktus arba pagal visus 
Bendrijos teisei neprieštaraujančius 
nacionalinius teisės aktus.

Or. fr

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 299
20 a straipsnis (naujas)

20 a straipsnis
Valstybės narės gali nesilaikydamos maisto 
papildų direktyvos 2002/46/EB 3 ir 4 
straipsnių ir be laikino apribojimo leisti 
savo teritorijoje prekybą maisto papildų 
gaminiais, susidedančiais iš vitaminų ir 
mineralų, neišvardytų direktyvos I priede 
arba esančiais formos, neįtrauktos į 
direktyvos II priedą, ir  jų reklamavimą su 
sąlyga, kad:
a) gaminys atitinka šį reglamentą,
b) svarstomas vitaminas ar mineralinė 
medžiaga yra naudojamas viename ar 
daugiau maisto papildų, pažymėtų 
Bendrijos 2002 m. liepos 12 d.,
c) Europos maisto saugos departamentas 
nepateikė nepalankios išvados dėl to 
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vitamino ar mineralinės medžiagos 
naudojimo arba jo naudojimo tokia forma 
maisto papilduose gamybos.

Or. en

Justification

The amendments maintain the principle of subsidiarity by allowing Member States to protect 
the health of their citizens whilst at the same time avoiding unnecessary discontinuation of 
products that have been sold safely in individual Member States for several years

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 300
20 b straipsnis ( naujas)

20 b straipsnis

Valstybės narės gali nesilaikydamos maisto 
papildų direktyvos 2002/46/EB 3 ir 5 
straipsnių leisti savo teritorijoje prekybą 
maisto papildų gaminiais, turinčiais tokius 
vitaminų ir mineralų kiekius ar formas, 
kurie viršija priimtus direktyvos 5 
straipsnio 4 dalyje, jeigu gaminys atitinka 
šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimą pateikėJohannes Blokland

Pakeitimas 301
22 straipsnio 2 dalies 2 poskirsnis

Komisija gali pradėti šią procedūrą savo 
pačios iniciatyva.

Komisija taip pat gali pradėti šią procedūrą 
savo pačios iniciatyva.

Or. nl

Justification

This procedure is not an exclusive power of the Commission. Pursuant to Article 22(1), the 
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Member States may also initiate it.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 302
24 straipsnis

Valstybės narės, remdamos efektyvų maisto 
produktų maistingumo ir sveikatingumo 
teiginių tikrinimą, gali reikalauti, kad 
gamintojas ar asmuo, pateikiantis tokius 
maisto produktus į rinką savo teritorijoje, 
apie tai informuotų kompetentingą 
instituciją, pateikdamas etiketės, 
naudojamos tam gaminiui, pavyzdį.

Valstybės narės, remdamos efektyvų maisto 
produktų maistingumo ir sveikatingumo 
teiginių tikrinimą, reikalauja, kad 
gamintojas ar asmuo, pateikiantis tokius 
maisto produktus į rinką savo teritorijoje, 
apie tai informuotų kompetentingą 
instituciją, pateikdamas etiketės, 
naudojamos tam gaminiui, pavyzdį.

Or. en

Justification

Monitoring the use of health claims is extremely important. Mandatory notification of health 
claims could best help national governments to look for the correct use of these claims and to 
monitor possible health impact on the population.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 303
24 straipsnis

Valstybės narės, remdamos efektyvų maisto 
produktų maistingumo ir sveikatingumo 
teiginių atitikimo tikrinimą, gali reikalauti, 
kad gamintojas ar asmuo, pateikiantis tokius 
maisto produktus į rinką savo teritorijoje, 
apie tai informuotų kompetentingą 
instituciją, pateikdamas etiketės, 
naudojamos tam gaminiui, pavyzdį.

Valstybės narės, remdamos efektyvų maisto 
produktų maistingumo ir sveikatingumo 
teiginių tikrinimą, gali reikalauti, kad 
gamintojas ar asmuo, pateikiantis tokius 
maisto produktus į rinką savo teritorijoje, 
apie tai informuotų kompetentingą 
instituciją, pateikdamas etiketės, 
naudojamos tam gaminiui, pavyzdį. EMSD 
tikrina reklamos akcijas dėl maisto 
produktų maistingumo ir sveikatingumo 
teiginių atitikimo kartu su direktyva 
2000/13/EB užtikrindama, kad teikiama 
informacija neklaidina vartotojo.
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Or. en

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 are 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.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 304
25 straipsnis

Vėliausiai iki …  [paskutinės penktojo
mėnesio po priėmimo datos + 6 metai
dienos] Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio 
reglamento taikymo, ypač dėl maisto 
produktų rinkos raidos, atsižvelgiant į 
sukurtus maistingumo ar sveikatingumo 
teiginius, kartu su pasiūlymu dėl pakeitimų, 
jeigu tokių reikia.

Vėliausiai iki …  [paskutinės mėnesio po 
priėmimo datos + 3 metai dienos] Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl šio reglamento taikymo, ypač 
dėl maisto produktų rinkos raidos, 
atsižvelgiant į sukurtus maistingumo ar 
sveikatingumo teiginius ir atsižvelgiant į bet 
kokias su 1 straipsnio 5 dalimi susijusias 
problemas dėl prekių ženklų, kartu su 
pasiūlymu dėl pakeitimų, jeigu tokių reikia.

Or. en

Justification

An earlier review date would provide the opportunity to explore any conflicts between the 
Regulation and the relevant Trade Mark legislation.

Pakeitimą pateikėAnne Ferreira

Pakeitimas 305
25 straipsnis

Vėliausiai iki …  [paskutinės penktojo 
mėnesio po priėmimo datos + 6 metai 
dienos] Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio 
reglamento taikymo, ypač dėl maisto 

Vėliausiai iki …  [paskutinės penktojo 
mėnesio po priėmimo datos + 4 metai 
dienos], o po to kas 3 metus Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl šio reglamento taikymo, ypač 
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produktų rinkos raidos, atsižvelgiant į 
sukurtus maistingumo ar sveikatingumo 
teiginius, kartu su pasiūlymu dėl pakeitimų, 
jeigu tokių reikia.

dėl maisto produktų rinkos raidos, 
atsižvelgiant į sukurtus maistingumo ar 
sveikatingumo teiginius, kartu su pasiūlymu 
dėl pakeitimų, jeigu tokių reikia.

Or. fr

Justification

The Commission’s proposed deadline is too long for proper examination of the correct 
application of this new Community legislation.  It is imperative that it be reduced so that, 
where necessary, amendments can be proposed.  Furthermore, the implementation needs to 
be checked regularly.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 306
25 straipsnis

Vėliausiai iki …  [paskutinės penktojo 
mėnesio po priėmimo datos + 6 metai 
dienos] Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio 
reglamento taikymo, ypač dėl maisto 
produktų rinkos raidos, atsižvelgiant į 
sukurtus maistingumo ar sveikatingumo 
teiginius, kartu su pasiūlymu dėl pakeitimų, 
jeigu tokių reikia.

Vėliausiai iki …  [paskutinės penktojo 
mėnesio po priėmimo datos + 6 metai 
dienos] Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio 
reglamento taikymo, ypač dėl maisto 
produktų rinkos raidos, atsižvelgiant į 
sukurtus maistingumo ar sveikatingumo 
teiginius, kartu su pasiūlymu dėl pakeitimų, 
jeigu tokių reikia.

Šis įvertinimas taip pat turi apimti bet kokį 
poveikį visuomenės sveikatai.

Or. en

Justification

To enable the Commission to submit a substantiated report to the Parliament and to suggest 
possible amendments it is indispensable to include an impact assessment on the impact of 
claims on the health status of the population.
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Pakeitimą pateikėChris Davies, John Bowis, Caroline Jackson, Martin Callanan

Pakeitimas 307
25 a straipsnis (naujas)

25 a straipsnis
Tarpinės priemonės

Maisto produktų teiginiai raumenų jėgai 
padidinti, kurie buvo naudojami pagal 
nacionalines nuostatas prieš įsigaliojimo 
datą, nurodytą 26 straipsnyje, gali būti 
toliau naudojami iki Komisijos direktyvos 
dėl maisto produktų priėmimo ketinant 
apmokėti raumenų jėgos didinimo išlaidas, 
ypač sportininkams, remiantis Direktyva 
89/398/EEB dėl maisto produktų 
maistingumo panaudojimo.

Or. en

Justification

The European 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). 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.

Pakeitimą pateikėMartin Callanan

Pakeitimas 308
26 straipsnis

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

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

Jis pradedamas taikyti [pirmą šešto mėnesio 
po paskelbimo dieną].

Jis pradedamas taikyti [pirmą aštuoniolikto 
mėnesio po paskelbimo dieną].

Prieš tą datą į rinką pateikti arba paženklinti 
etiketėmis šio reglamento neatitinkantys 
maisto produktai gali būti parduodami iki 
[paskutinės vienuolikto mėnesio po 

Prieš šio reglamento įsigaliojimo datą į 
rinką pateikti arba paženklinti šio 
reglamento neatitinkantys maisto produktai 
gali būti parduodami iki [paskutinės 
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paskelbimo dienos]. vienuolikto mėnesio po taikymo pradžios
dienos] arba iki jų saugojimo laiko 
pabaigos, priklausomai nuo to, kuris iš šių 
laikotarpių ilgesnis.
Įsigaliojus šiam reglamentui, iki tol, kol 
bus priimtas 12 straipsnio 2a dalyje 
paminėtas sąrašas, maisto pramonės 
įmonės, prisiimdamos atsakomybę, gali 
vartoti 12 straipsnio 1 dalyje išvardytus 
sveikatingumo teiginius, jei šie atitinka šio 
reglamento reikalavimus ir su šia sritimi 
susijusias atskirų šalių teisės aktų 
nuostatas, neapribodamos 22 straipsnyje 
numatytų apsaugos priemonių priėmimo.
Kiti nei 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
sveikatingumo teiginiai, kurie naudojami 
laikantis šio reglamento įsigaliojimo metu 
taikomų nuostatų maisto produktams, 
maisto produktų kategorijoms ir maisto 
produktų sudedamosioms dalims, gali būti 
toliau naudojami su sąlyga, kad per dvylika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo tai 
daroma laikantis 14 straipsnio nuostatų, 
tačiau ne ilgiau kaip per šešis mėnesius po 
to, kai bus priimtas galutinis sprendimas 
pagal 16 straipsnio nuostatas.

Or. en
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Justification

There is a need for the Regulation to foresee adequate transitional periods both in the case of 
health claims which fall under the scope of article 12 - claims based on generally accepted 
scientific data- and whether or not they are finally included under the Community list of 
permitted claims and for products with health claims, which are currently on the market but 
which will need to undergo authorisation under the current terms of the proposal. 

At the same time, the phase out period for foods placed on the market or labelled prior to the 
date of entry into force which do not comply with this Regulation needs to be extended. 
Indeed the period provided for in the proposal may not be sufficient as the time needed for 
publication of the EFSA guidance, approval procedure (at least 6 months) and amendments to 
labelling and presentation may go beyond the eleven months specified in the proposal. 

This Regulation should in any case permit companies to continue marketing their products, 
which are currently on the market, provided that an application has been submitted according 
to the authorisation procedure, until a final decision has been made by EFSA and the 
Standing Committee.

Pakeitimą pateikėChris Davies

Pakeitimas 309
26 straipsnio 2 dalis

Jis pradedamas taikyti [pirmą šešto mėnesio 
po paskelbimo dieną].

Jis pradedamas taikyti [paskutinę dvidešimt 
trečiojo mėnesio po paskelbimo dieną].

Or. en

Justification

A transition period of 24 months will ensure minimal disruption and costs for food companies 
that need to change their labelling to confirm to the new requirements of the regulation. In 
addition, if the transition period is too short, there is a possibility that long shelf-life products, 
particularly food supplements, will have to be removed and repackaged, at elevated price. It 
should also be noted that some forms of expensively printed packaging, such as tetra-pac 
bricks, are manufactured in bulk, often with a minimum print run equivalent to 2 – 4 years 
worth of packaging.

Pakeitimą pateikėChris Davies

Pakeitimas 310
26 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Kiti nei 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
sveikatingumo teiginiai, kurie naudojami 
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laikantis nacionalinių nuostatų, gali likti 
rinkoje su sąlyga, kad per dvylika mėnesių 
nuo šio reglamento įsigaliojimo tai daroma 
laikantis 14 straipsnio nuostatų ir iki šešių 
mėnesius po to, kai bus priimtas galutinis 
sprendimas pagal 16 straipsnio nuostatas.
12 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
sveikatingumo teiginiai, kurie yra nuolat 
atmetami pagal 23 straipsnio darbo tvarką, 
gali būti toliau naudojami iki paskutinės 
šešto mėnesio po to sprendimo priėmimo 
dienos.

Or. en

Justification

These transitional periods for the different categories of health claims will minimise 
disruption and costs for food companies that need to change their labelling to confirm to the 
new requirements of the Regulation.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 311
26 straipsnio 3 dalis

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

Prieš tą datą į rinką pateikti arba paženklinti 
etiketėmis šio reglamento neatitinkantys 
maisto produktai gali būti parduodami iki 
[paskutinės dvidešimt trečio mėnesio po 
paskelbimo dienos].

Or. en

Justification

There should be a reasonable time for business operators to adapt to the provisions of the 
Regulation.
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Pakeitimą pateikėJules Maaten, Holger Krahmer

Pakeitimas 312
Priedas

PRIEDAS išbraukta
Maistingumo teiginiai ir jiems taikomos 

sąlygos

Or. en

Justification

The formulation of nutrition claims should be the responsibility of the industry. The 
conditions with which the nutrition claims are to comply should be addressed in the context of 
the upcoming proposal on nutritional labelling.

Pakeitimą pateikėJules Maaten, Chris Davies

Pakeitimas 313
Priedo naujas skirsnis prieš skirsnį „NEKALORINGA“

ENERGIJOS ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra energijos 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produktas turi 
daugiau kaip 60 kcal/100 ml arba 250 
kcal/100 g

Or. en

Justification

Article 2(4) provides a definition for "nutrition claim", and refers in point (a) to the energy 
(calorific value) a food "provides at a reduced or increased rate". However, the Annex 
currently only sets down the conditions applying to claims referring to reduced levels of 
energy. For the sake of coherence, a claim referring to an increased level of energy should be 
introduced.

Pakeitimą pateikėJules Maaten, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 314
Priedo naujas a skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 
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OMEGA 3 ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra Omega 3 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
bent viena iš šių sąlygų:
- minimalus alfa linoleno rūgšties kiekis 
100 g/100 ml produkto yra 0,6 g;
- minimalus ilgos grandinės Omega 3 
kiekis 100 g/100 ml produkto yra 0,6 mg;

Or. en

Justification

To inform the consumer on the recent developments and recommendations concerning omega 
3 fatty acids, this section on high omega 3 should be inserted. The WHO recommends an 
increase in the intake of omega 3 fatty acids.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 315
Priedo naujas b skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 

OMEGA 3 ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra Omega 3 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
bent viena iš šių sąlygų:
- minimalus alfa linoleno rūgšties kiekis 
100 g/100 ml produkto yra 0,6 g;
- minimalus ilgos grandinės Omega 3 
kiekis 100 g/100 ml produkto yra 0,6 mg;
su sąlyga, kad produkto vidutinė dienos 
norma atitinka bent 30 proc. Pasaulio 
sveikatos organizacijos (WHO) arba 
regioninių ar nacionalinių institucijų 
mitybos rekomendacijų.

Or. en
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Justification

Many national dietary guidelines recommend consumers eat more omega-3 which is 
principally found in fish.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas316
Priedo naujas c skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 

OMEGA 6 RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra Omega 6 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
bent viena iš šių sąlygų:
- minimalus linoleno rūgšties kiekis 100 
g/100 ml produkto yra 3,4 g;
- su sąlyga, kad produkto vidutinė dienos 
norma atitinka bent 30 proc. Pasaulio 
sveikatos organizacijos (WHO) arba 
regioninių ar nacionalinių institucijų 
mitybos rekomendacijų.

Or. en

Justification

Research shows that the replacement of saturated fats by polyunsaturated fats can contribute 
to a lower risk of cardiovascular disease.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas317
Priedo naujas d skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 

OMEGA 6 RIEBIŲJŲ RŪGŠČIŲ 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra Omega 6 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
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bent viena iš šių sąlygų:
- minimalus linoleno rūgšties kiekis 100 
g/100 ml produkto yra 1,7 g;
- su sąlyga, kad produkto vidutinė dienos 
norma atitinka bent 15 proc. Pasaulio 
sveikatos organizacijos (WHO) arba 
regioninių ar nacionalinių institucijų 
mitybos rekomendacijų.

Or. en

Pakeitimą pateikėEija-Riitta Korhola, María del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Pakeitimas 318
Priedo naujas e skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 

MAŽAS CHOLESTEROLIO KIEKIS
Teiginys, kad produkte yra mažas 
cholesterolio kiekis, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei produktas 
turi ne daugiau kaip 0,02 g 
cholesterolio/100 ml (kietasis maistas) arba 
ne daugiau kaip 0,01 g cholesterolio/100 g 
(skysčiai) ir mažiau nei 1,5 g sočiųjų 
riebalų
100 g (kietasis maistas) arba 0,75 g sočiųjų 
riebalų 100 ml (skysčiai) ir energija, 
gaunama iš sočiųjų riebalų, sudaro ne 
daugiau nei 10 proc.
Jeigu maisto produktai natūraliai turi 
mažai cholesterolio, šio teiginio pradžioje 
gali būti rašomas terminas „natūraliai“.

Or. en
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Pakeitimą pateikėDorette Corbey

Pakeitimas319
Priedo naujas f skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 

BE CHOLESTEROLIO
Teiginys, kad produktas yra be 
cholesterolio, arba bet koks kitas vartotojui 
tą patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produktas turi 
ne daugiau kaip 0,005 g cholesterolio 100 
ml (kietasis maistas) arba ne daugiau kaip 
0,005 g cholesterolio 100 g (skysčiai) ir:
a) mažiau nei 1,5 g sočiųjų riebalų 100 g 
(kietasis maistas) arba 0,75 g sočiųjų 
riebalų 100 g (skysčiai), ir energija, 
gaunama iš sočiųjų riebalų, sudaro ne 
daugiau nei 10 proc. arba
b) 70 proc. visų riebiųjų rūgščių yra 
nesočiosios.
Jeigu maisto produktai natūraliai yra be 
cholesterolio, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.

Or. nl

Justification

This claim is approved in the Codex Alimentarius. The mean cholesterol intake of the 
population is around 200-300 mg per day. Vegetable oils and fats have a cholesterol content 
of less than 5 mg per 100 g, whereas the cholesterol content of animal fats is approximately 
300 mg per 100 g. Thus by replacing 20 g of animal fat with 20 g of vegetable fat, cholesterol 
intake can be reduced by 50-60 mg/day, i.e. by 20-25%, substantially reducing total plasma 
cholesterol and LDL cholesterols.

Pakeitimą pateikėMaría del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Eija-Riitta 
Korhola

Pakeitimas 320
Priedo naujas g skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 

BE CHOLESTEROLIO 

Teiginys, kad produktas yra be 
cholesterolio, arba bet koks kitas vartotojui 
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tą patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produktas 
turi ne daugiau kaip 0,005 g cholesterolio 
100 ml (kietasis maistas) arba ne daugiau 
kaip 0,005 g cholesterolio 100 g (skysčiai) 
ir
- mažiau nei 1,5 g sočiųjų riebalų 100 g 
(kietasis maistas) arba 0,75 g sočiųjų 
riebalų 100 g (skysčiai), ir energija, 
gaunama iš sočiųjų riebalų, sudaro ne 
daugiau nei 10 proc.
- arba 70 proc. visų riebiųjų rūgščių yra 
nesočiosios.
Jeigu maisto produktai natūraliai yra be 
cholesterolio, šio teiginio pradžioje gali 
būti rašomas terminas „natūraliai“.

Or. en

Justification

This claim is approved by the Codex Alimentarius.

Pakeitimą pateikėLena Ek

Pakeitimas 321
Priedo naujas h skirsnis po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“ 

BE CHOLESTEROLIO
Teiginys, kad produktas yra be 
cholesterolio, arba bet koks kitas vartotojui 
tą patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik šiomis sąlygomis:
a) produktas turi 0,005 g cholesterolio 100 
ml (kietasis maistas) arba ne daugiau kaip 
0,005 g cholesterolio 100 g (skysčiai);
b) produktas turi ne daugiau kaip 1,5 g 
sočiųjų riebalų 100 g (kietasis maistas) 
arba 0,75 g sočiųjų riebalų 100 ml 
(skysčiai);
c) ne daugiau nei 10 proc. energijos 
gaunama iš sočiųjų riebalų arba 70 proc. 
visų riebiųjų rūgščių yra nesočiosios.
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Jeigu maisto produktai natūraliai yra be 
cholesterolio, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.

Or. sv

Justification

This has been approved in the Codex. Mean cholesterol intake is approx. 200-300 mg per 
day. Vegetable oils/fats have a cholesterol content of less than 5 mg cholesterol/100 g, 
whereas animal fats have a cholesterol content of approx. 300 mg/100 g. If 20 g of animal fat 
is replaced with 20 g of vegetable fat, cholesterol intake falls by 50-60 mg per day, which 
corresponds to a reduction of 20-25%. This entails a substantial reduction in total plasma 
cholesterol and in undesirable LDL cholesterols.

Pakeitimą pateikėAnja Weisgerber

Pakeitimas 322
Priedo skyrius, pavadintas „BE CUKRAUS“

Teiginys, kad maisto produktas yra be 
cukraus, arba bet koks kitas teiginys, galintis
vartotojui reikšti tą patį, gali būti nurodomas 
tik tuo atveju, jei produkte yra ne daugiau 
kaip 0,5 g cukraus 100 g ar 100 ml.

Teiginys, kad maisto produktas yra be 
cukraus, arba bet koks kitas tą patį vartotojui 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produkte yra ne daugiau kaip 
0,7 g cukraus 100 g ar 100 ml.

Or. de

Justification

In response to consumers' wishes, natural fruit and plant extracts are often used in place of 
artificial colourings in sugar-free foods. These contain small amounts of natural sugars, 
which necessitates laying down a limit of 0.7% sugar per 100g of the food product. A limit of 
0.5% would force food producers to use artificial colourings in many sugar-free foods instead 
of foods used for colouring (e.g. cherry juice).

All the scientific data suggest that a residual sugar content of 0.7% per 100g of food is not 
significant from a nutritional point of view.

Pakeitimą pateikėRiitta Myller, Hiltrud Breyer, Jillian Evans, Eija-Riitta Korhola

Pakeitimas 323
Priedo naujas a skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

MAŽAI LAKTOZĖS
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Teiginys, kad produktas turi mažai 
laktozės, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produkte yra 
ne daugiau kaip 1 g laktozės 100 g arba 
100 ml paruošto valgyti maisto.

Or. en

Justification

Concepts relating to lactose should be defined in this regulation in order to improve the 
position of consumers.

Pakeitimą pateikėEija-Riitta Korhola

Pakeitimas324
Priedo naujas b skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

BE LAKTOZĖS
Teiginys, kad produktas yra be laktozės, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei analizuojant produktą jame 
laktozės kiekiai yra neaptinkami (tai yra, 
mažiau kaip 10 mg/100 g arba 100 ml 
paruošto valgyti maisto).

Or. en

Justification

A lactose free definition should be included in this directive proposal in order to have a 
European wide standard for a lactose free product. This definition hasn't been sufficiently 
created before and is needed also for the basic food products.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans

Pakeitimas 325
Priedo naujas c skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

BE LAKTOZĖS
Teiginys, kad produktas yra be laktozės, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
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tuo atveju, jei produkte yra ne daugiau kaip 
10 mg 100 g arba 100 ml paruošto valgyti 
maisto.

Or. en

Justification

Intolerance to lactose is a common problem as a result of which conventional milk products 
cannot be used by significant amount the population (e.g. 17 % of the population in Finland). 
Milk products form in many countries a basis for traditional diets, because they are rich of 
protein, calcium and many vitamins.

A lot of lactose free and low lactose milk products have been developed by food industry. On 
the market there are also plenty of other products where these claims have been used to 
convey easily the information on the nature of products suitable for use by those intolerant to 
lactose. In different EU countries there are no common rules for these claims and the same 
limits should be used to help consumers. 

The detection limit of lactose is 10 mg/100 g therefore this limit can be used in lactose free 
claims.

Pakeitimą pateikėLena Ek

Pakeitimas 326
Priedo naujas d skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

BE LAKTOZĖS
Teiginys, kad produktas yra be laktozės, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei analizuojant produktą jame 
laktozės kiekiai yra neaptinkami (tai yra, 
mažiau kaip 10 mg 100 g arba 100 ml 
paruošto vartoti maisto produkto).
Jeigu maisto produktai natūraliai yra be 
laktozės, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.

Or. sv

Justification

Lactose intolerance is a common problem, as a result of which many people cannot consume 
conventional dairy products, which are the foundation of the traditional diet and an important 
element in the diet of the population as a whole, being rich in calcium and a source of 
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vitamins D, B2 and B12 and iodine. There is a wide range of low-lactose and lactose-free 
products. Consumers suffering from lactose intolerance need information about the 
composition of these products. At present there is no common limit value in use as a basis for 
claims about lactose content in the Member States.

Pakeitimą pateikėMaría del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 327
Priedo naujas e skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

SUDĖTINIŲ ANGLIAVANDENIŲ 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra sudėtinių 
angliavandenių šaltinis, arba bet koks 
kitas vartotojui tą patį reiškiantis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
produkte yra mažiausiai 25 g sudėtinių 
angliavandenių 100 g.

Or. es

Justification

Complex carbohydrates are made of long strings of simple sugars. They are found naturally 
in grains, fruit, legumes (peas and beans) and other vegetables. Complex carbohydrates 
include all sorts of digestible carbohydrates, excluding mono and disaccharids.

Food energy comes basically from the following nutrients: proteins, carbohydrates and fats.

The food recommendations of various European countries indicate the following consumption 
of these nutrients:

under 30-35% of energy should come from fats;

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

over 50% of energy should come from carbohydrates (preferably in the form of complex 
carbohydrates).

It is therefore important to inform consumers as to which foods are a source of 
carbohydrates, or have a high carbohydrate content, so that they can choose the healthiest 
diets.
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Pakeitimą pateikėMaría del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 328
Priedo naujas f skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

SUDĖTINIŲ ANGLIAVANDENIŲ 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra sudėtinių 
angliavandenių šaltinis, arba bet koks 
kitas vartotojui tą patį reiškiantis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
produkte yra mažiausiai 50 g sudėtinių 
angliavandenių 100 g.

Or. es

Pakeitimą pateikėCaroline Jackson

Pakeitimas329
Priedo naujas g skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

ANGLIAVANDENIŲ ENERGIJOS 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra 
angliavandenių energijos šaltinis, arba bet 
koks kitas vartotojui tą patį reiškiantis 
teiginys gali būti nurodomas tik tuo atveju, 
jei angliavandeniai suteikia mažiausiai 60 
proc. visos gaunamos energijos ir jei 
produkte yra daugiau kaip 60 kcal/100 ml 
arba 250 kcal/100 g.

Or. en

Justification

Article 2.4. provides a definition for “ nutrition claim”, and refers in point (a) to the energy 
(calorific value) a food “ provides at a reduced or increased rate”. However, the Annex 
currently only sets down the conditions applying to claims referring to reduced levels of 
energy. For the sake of coherence, a claim referring to an increased level of energy is needed.
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Pakeitimą pateikėCaroline Jackson

Pakeitimas 330
Priedo naujas h skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

GRYNIEJI ANGLIAVANDENIAI
Šis terminas nurodo bendrą skaičių, 
gaunamą iš bendro angliavandenių kiekio 
atėmus tuos angliavandenius, kurie daro 
nedidelį poveikį cukraus kiekiui kraujyje; 
grynieji angliavandeniai = bendras 
angliavandenių kiekis – glicerinas –
organinės rūgštys. Cukraus alkoholiai nėra 
atimami, nes jie gali daryti poveikį kraujui 
priklausomai nuo maisto produktų 
paruošimo ir sudėties.

Or. en

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.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 331
Priedo naujas i skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

MAŽAI GRYNŲJŲ ANGLIAVANDENIŲ 
Teiginys, kad produkte yra mažai grynųjų 
angliavandenių, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei produkte 
yra mažiau kaip 5 g net angliavandenių 
vienoje produkto porcijoje, atsižvelgiant į 
tai, kad grynieji angliavandeniai yra 
bendras skaičius, gaunamas iš bendro 
angliavandenių kiekio atėmus tuos 
angliavandenius, kurie daro nedidelį 
poveikį cukraus kiekiui kraujyje; grynieji 
angliavandeniai = bendras angliavandenių 
kiekis – glicerinas – organinės rūgštys. 
Cukraus alkoholiai nėra atimami, nes jie 
gali daryti poveikį kraujui priklausomai 
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nuo maisto produktų paruošimo ir sudėties.

Or. en

Pakeitimą pateikėAvril Doyle

Pakeitimas 332
Priedo naujas j skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

MAŽAI ANGLIAVANDENIŲ
Teiginys, kad produkte yra mažai 
angliavandenių, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei produkte 
yra ne daugiau kaip 10 g grynųjų 
angliavandenių 100 g produkto, kur  
grynieji angliavandeniai yra bendras 
angliavandenių skaičius minus maistinės 
skaidulos ir cukraus alkoholiai.

Or. en

Justification

There is scientific evidence that indicates that low carbohydrate diets have substantial health 
benefits. Low carbohydrate claims would satisfy the growing consumer demand for 
information on the low presence of carbohydrates in food.

Pakeitimą pateikėRobert Sturdy

Pakeitimas 333
Priedo naujas k skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

MAŽAI ANGLIAVANDENIŲ
Teiginys, kad produkte yra mažai 
angliavandenių, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei produkte 
yra ne daugiau kaip ≤2,0 g/100 ml skysčių 
(alus)

Or. en
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Justification

In the context of the current diet discussion, a consumer should also be entitled to information 
on the carbohydrate content of alcoholic beverages.

Pakeitimą pateikėAnja Weisgerber

Pakeitimas 334
Priedo naujas l skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

MAŽAI ANGLIAVANDENIŲ
Teiginys, kad produkte yra mažai 
angliavandenių, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei produkte 
– gėrimuose – yra ne daugiau kaip 2,0 
g/100 ml.

Or. de

Justification

In the context of the current debate on the subject of diet, consumers should also be informed 
of the carbohydrate content of foods.

Pakeitimą pateikėAnja Weisgerber

Pakeitimas 335
Priedo naujas m skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

SUMAŽINTAS ANGLIAVANDENIŲ 
KIEKIS
Teiginys, kad produkte yra sumažintas 
angliavandenių kiekis, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
angliavandenių kiekis buvo sumažintas iki 
30 proc.

Or. de
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Pakeitimą pateikėRobert Sturdy

Pakeitimas 336
Priedo naujas n skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

SUMAŽINTAS ANGLIAVANDENIŲ 
KIEKIS
Teiginys, kad produkte yra sumažintas 
angliavandenių kiekis, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
angliavandenių vertė yra sumažinta bent  
iki 30.

Or. en

Pakeitimą pateikėLena Ek

Pakeitimas 337
Priedo naujas o skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

KARVĖS PIENO BALTYMAI
Teiginys, kad produkte nėra karvės pieno 
baltymų, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produkte nėra 
tokių sudedamųjų dalių kaip karvės pieno 
baltymai arba kitų sudėtinių karvės pieno 
dalių.

Or. sv

Justification

Some 5% of all children in Europe are allergic to cows' milk protein. Their parents need to 
know whether a product contains such proteins. Accordingly, provisions must be adopted 
concerning the clear marking of products which do not contain cows' milk protein.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 338
Priedo naujas p skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“
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AUKŠTAS GI (GLIKEMIJOS INDEKSAS)
Glikemijos indeksas yra greičio ir apimties 
dydis, kuriais angliavandenių turintis 
maistas pakelia gliukozės koncentraciją 
kraujyje per tam tikrą laiką. Glikemijos 
indeksą Jungtinių Tautų Maisto ir žemės 
ūkio organizacija / Pasaulio sveikatos 
organizacija apibrėžia kaip „kraujo 
gliukozės reakcijos kreivės padidėjimą dėl 
suvartotos 50 g testuojamo maisto 
angliavandenių porcijos, išreikštą 
procentais lyginant su reakcija į tą patį 
standartinio maisto angliavandenių kiekį, 
suvalgytą to paties tiriamojo objekto“. 
Standartinis maistas paprastai yra gliukozė, 
kurios GI yra 100 ir testuojami maisto 
produktai yra skaičiuojami lyginant juos su 
standartu.
Įmanomo GI indekso dydis kinta nuo 0 iki 
100. Teiginys AUKŠTAS GI gali būti 
nurodytas tik tuo atveju, jei GI yra >70.

Or. en

Justification

In addition to the potential benefits of diets based on Low and Reduced GI foods, certain 
High GI foods, providing quick release carbohydrates, are relevant to sports nutrition.

Pakeitimą pateikėAvril Doyle, 

Pakeitimas 339
Priedo naujas q skirsnis po skirsnio "BE PRIDĖTO CUKRAUS "

ŽEMAS GLIKEMIJOS INDEKSAS
Teiginys, kad produktas turi žemą 
glikemijos indeksą, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei produkto 
glikemijos indeksas yra ne didesnis kaip 40.

Or. en
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Justification

Glycemic index gives an indication of the total sugar-release and the duration of that release 
in the blood after consumption of a food. Consumers may obtain health benefits from 
avoiding over-consumption of foods with high glycemic index. Therefore low glycemic index 
claims allow consumers to make informed choices.

Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 340
Priedo naujas r skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

ŽEMAS GI (GLIKEMIJOS INDEKSAS)
Glikemijos indeksas yra greičio ir apimties 
dydis, kuriais angliavandenių turintis 
maistas pakelia gliukozės koncentraciją 
kraujyje per tam tikrą laiką. Glikemijos 
indeksą Jungtinių Tautų Maisto ir žemės 
ūkio organizacija / Pasaulio sveikatos 
organizacija apibrėžia kaip „kraujo 
gliukozės reakcijos kreivės padidėjimą dėl 
suvartotos 50 g testuojamo maisto 
angliavandenių porcijos, išreikštą 
procentais lyginant su reakcija į tą patį 
standartinio maisto angliavandenių kiekį, 
suvalgytą to paties tiriamojo objekto“. 
Standartinis maistas paprastai yra gliukozė, 
kurios GI yra 100 ir testuojami maisto 
produktai yra skaičiuojami lyginant juos su 
standartu.
Įmanomo GI indekso dydis kinta nuo 0 iki 
100. Teiginys ŽEMAS GI gali būti 
nurodytas tik tuo atveju, jei GI yra <55.

Or. en

Justification

Evidence suggests that low GI diets may increase satiety levels, and ongoing research is 
investigating the role of GI in weight loss, metabolic syndrome and coronary heart disease. 
There is also evidence to support a beneficial role of low GI based diets in diabetics.
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Pakeitimą pateikėJohn Bowis

Pakeitimas 341
Priedo naujas s skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

SUMAŽINTAS GI (GLIKEMIJOS 
INDEKSAS)
Glikemijos indeksas yra greičio ir apimties 
dydis, kuriais angliavandenių turintis 
maistas pakelia gliukozės koncentraciją 
kraujyje per tam tikrą laiką. Glikemijos 
indeksą Jungtinių Tautų Maisto ir žemės 
ūkio organizacija / Pasaulio sveikatos 
organizacija apibrėžia kaip „kraujo 
gliukozės reakcijos kreivės padidėjimą dėl 
suvartotos 50 g testuojamo maisto 
angliavandenių porcijos, išreikštą 
procentais lyginant su reakcija į tą patį 
standartinio maisto angliavandenių kiekį, 
suvalgytą to paties tiriamojo objekto“. 
Standartinis maistas paprastai yra gliukozė, 
kurios GI yra 100 ir testuojami maisto 
produktai yra skaičiuojami lyginant juos su 
standartu.
Galimos GI reikšmės varijuoja nuo 0 iki 
100, o bendrai priimtos GI kategorijos yra 
„Žemas GI“: ≤55; „Vidutinis GI“: 56-69; 
„Aukštas GI“: ≥70.
Teiginys, kad produktas turi sumažintą GI 
gali būti nurodytas tik tada, jei produkto GI 
yra 30 proc. žemesnis lyginant jį su 
standartiniu produktu. 

Or. en

Pakeitimą pateikėRiitta Myller

Pakeitimas 342
Priedo skirsnis „MAŽAI NATRIO / DRUSKOS“

MAŽAI NATRIO / DRUSKOS MAŽAI NATRIO 

Teiginys, kad produkte yra mažai natrio, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 

Teiginys, kad produkte yra mažai natrio, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
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reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produkte yra ne daugiau kaip 
0,12 g natrio, arba atitinkamai druskos, 100 
g arba 100 ml.

reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produkte yra ne daugiau kaip 
0,12 g natrio 100 g arba 100 ml.

Jeigu maisto produktai natūraliai turi mažai 
natrio, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.

Jeigu maisto produktai natūraliai turi mažai 
natrio, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.

Or. fi

Justification

The limit values should be defined on the basis of sodium content, while claims relating to salt 
should be regulated at national level.

Pakeitimą pateikėRiitta Myller

Pakeitimas 343
Priedo skirsnis „LABAI MAŽAI NATRIO / DRUSKOS“

LABAI MAŽAI NATRIO / DRUSKOS LABAI MAŽAI NATRIO 
Teiginys, kad produkte yra labai mažai 
natrio, arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produkte yra ne daugiau kaip 
0,04 g natrio, arba atitinkamai druskos, 100 
g arba 100 ml.

Teiginys, kad produkte yra labai mažai 
natrio, arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produkte yra ne daugiau kaip 
0,04 g natrio 100 g arba 100 ml.

Jeigu maisto produktai natūraliai turi labai 
mažai natrio, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.

Jeigu maisto produktai natūraliai turi labai 
mažai natrio, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.

Or. fi

Pakeitimą pateikėRiitta Myller

Pakeitimas 344
Priedo skirsnio „BE NATRIO arba BE DRUSKOS“ antraštė

BE NATRIO arba BE DRUSKOS BE NATRIO 

Or. fi



PE 353.660v01-00 178/6 AM\555844LT.doc

LT

Pakeitimą pateikėMaría del Pilar Ayuso González, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 345
Priedo skirsnis „NATŪRALUS VITAMINŲ IR / ARBA MINERALŲ ŠALTINIS“

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 patį reiškiantis 
teiginys gali būti nurodomas tik tuo atveju, 
jei produkte yra mažiausiai 15 proc. 
rekomenduojamos dienos normos, 
apibūdintos Tarybos direktyvos 
90/496/EEB priede, 100 g arba 100 ml.

Teiginys, kad produktas yra natūralus 
vitaminų ir / arba mineralų šaltinis, arba bet 
koks kitas vartotojui tą patį reiškiantis 
teiginys gali būti nurodomas tik tuo atveju, 
jei produkte yra mažiausiai 15 proc. 
rekomenduojamos maistingumo vertės 
(NRV) 100 g (kietasis maistas) ir 7,5 proc. 
NRV 100 ml (skysčiai) arba 5 proc. NRV 
100 kcal (12 proc. NRV 1 MJ) arba 15 
NRV vienai porcijai.
Jeigu maisto produktai yra natūralūs 
vitaminų ir / arba mineralų šaltinis, šio 
teiginio pradžioje gali būti rašomas terminas 
„natūraliai“ / „natūralus“.

Or. en

Justification

The conditions of use for the claim of being a “source of” vitamins and minerals should be in 
keeping with the conditions laid down by the Codex Alimentaris, i.e. different thresholds 
should be used, establishing a distinction between solid and liquid products. Moreover, the 
reference to the thresholds proposed by the Commission poses a real risk of serious prejudice 
to milk products, whose major calcium contribution we are fully familiar with.

Pakeitimą pateikėHiltrud Breyer, Jillian Evans, Kartika Tamara Liotard

Pakeitimas 346
Priedo skirsnio „LENGVAS / LITE“ 1 dalis

Teiginys, kad produktas yra „lengvas“ arba 
„lite“, arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas 
pagal tas pačias sąlygas, išdėstytas terminui 

Teiginys, kad produktas yra „lengvas“ arba 
„lite“ , arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas 
pagal tas pačias sąlygas, išdėstytas terminui 
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„sumažintas“; prie teiginio taip pat gali būti 
savybės (savybių), dėl kurių produktas 
laikomas „lengvu“ ar „lite“, nurodymas.

„žemas“, turint omenyje riebalus, cukrų ir 
natrį / druską; prie teiginio taip pat gali būti 
savybės (savybių), dėl kurių produktas 
laikomas „lengvu“ ar „lite“, nurodymas.

Or. en

Justification

Consumers do perceive “light” or “lite” as being low in certain nutrients. It is therefore 
necessary to include the notion of low under the description of light or lite.

Pakeitimą pateikėCaroline Jackson

Pakeitimas347
Priedo naujas a skirsnis po skirsnio „LENGVAS / LITE“

IZOTONINIS
Teiginys, kad skystis yra izotoninis, arba 
bet koks kitas vartotojui tą patį reiškiantis 
teiginys gali būti nurodomas tik tuo atveju, 
jei skysčio osmolalumas yra ne mažesnis 
kaip 270 mOsmol/kg vandens ir ne didesnis 
kaip 330 mOsmol/kg vandens.

Or. en

Justification

An adequate fluid intake is vital for health and well being. Fluids which are “isotonic” or 
“hypotonic”, that is have an osmolality similar to or lower than blood plasma, have been 
shown to provide advantages in terms of effective delivery of fluid to the body, and such 
claims are commonly made on fluid replacement beverages and sports drinks.

Pakeitimą pateikėCaroline Jackson

Pakeitimas 348
Priedo naujas b skirsnis po skirsnio „LENGVAS / LITE“

HIPOTONINIS
Teiginys, kad skystis yra hipotoninis, arba 
bet koks kitas vartotojui tą patį reiškiantis 
teiginys gali būti nurodomas tik tuo atveju, 
jei skysčio osmolalumas yra mažesnis kaip 
270 mOsmol/kg vandens.
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Or. en

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas 349
Priedo naujas c skirsnis po skirsnio „LENGVAS / LITE“

KRAKMOLO ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra krakmolo 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jeigu produkte 
yra mažiausiai 15 g krakmolo 100 g.

Or. fr

Justification

Health reasons mean that certain consumers are looking for starch-containing products. This 
needs therefore to be indicated to them. The starch contents need to respect the Codex 
Alimentarius.

Pakeitimą pateikėFrançoise Grossetête

Pakeitimas 350
Priedo naujas d skirsnis po skirsnio „LENGVAS / LITE“

TURINTIS DAUG KRAKMOLO
Teiginys, kad produktas yra krakmolo 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jeigu produkte 
yra mažiausiai 30 g krakmolo 100 g.

Or. fr
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