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Antraštė

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTAS

Pasiūlymas
EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS 
REGLAMENTAS

dėl vitaminų ir mineralų bei tam tikrų kitų 
medžiagų maisto papildų

dėl vitaminų ir mineralų bei mineralinių ir 
ne mineralinių elementų junginių ir tam tikrų 
kitų medžiagų maisto papildų

Or. el

Justification

Τhe correction is necessary if the title is to be scientifically correct since chloride, fluoride, 
iodine and phosphorus are not minerals but non-mineral elements. Since the title is 
scientifically incorrect, either the title should be changed and every reference to minerals be 
understood as mineral and non-mineral elements or, alternatively, the definitions section 
should describe minerals as meaning compounds of mineral elements, also including 
compounds of non-mineral elements.



PE 353.662v02-00 2/2 AM\558569LT.doc

Vertimas pagal sutartį

LT

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 32
4 konstatuojamoji dalis

(4) Kai kurios valstybės narės reikalauja, 
kad, visuomenės sveikatos sumetimais, į tam 
tikrų įprastų rūšių maisto produktus būtų 
dedami privalomi vitaminai ir mineralai. 
Tokie reikalavimai galioja nacionaliniu arba 
netgi regiono lygyje ir todėl neatitinka šiuo
metų taikomų privalomo maistingųjų 
medžiagų naudojimo Bendrijoje 
harmonizavimo normų. Tačiau tam tikrais 
atvejais tokios nuostatos gali būti 
patvirtintos Bendrijos lygmenyje. Tuo tarpu 
būtų naudinga kaupti informaciją apie tokias 
nacionalines priemones.

(4) Kai kurios valstybės narės reikalauja, 
kad, visuomenės sveikatos sumetimais, į tam 
tikrų įprastų rūšių maisto produktus būtų 
dedami privalomi vitaminai ir mineralai. 
Tokie reikalavimai galioja nacionaliniu arba 
netgi regiono lygyje ir todėl neatitinka šiuo 
metų taikomų privalomo maistingųjų 
medžiagų naudojimo Bendrijoje 
harmonizavimo normų. Tačiau tam tikrais 
atvejais tokios nuostatos gali būti 
patvirtintos Bendrijos lygmenyje, 
vadovaujantis principu, kad nederėtų leisti 
masiškai gydyti plačiosios visuomenės 
naudojant atitinkamas medžiagas kaip 
visuomenei tiekiamų pirmosios būtinybės 
produktų, pavyzdžiui, geriamo vandens 
papildus, išskyrus tuos atvejus, kuomet 
galima moksliškai įrodyti, kad tokie 
papildai negali pakenkti jautrių visuomenės 
grupių sveikatai. Tuo tarpu būtų naudinga 
kaupti informaciją apie tokias nacionalines 
priemones.

Or. en

Justification

The addition of fluoride to drinking water has a disproportionate negative effect on bottle-fed 
neonates and young children, when general consumption habits are taken into account as 
outlined in Article 7.

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 33
9 konstatuojamoji dalis

(9) Tarptautiniu lygiu – Maisto kodeksas, 
įtvirtintas 1987 m. Bendruosiuose 
principuose dėl maistingųjų medžiagų, 
įskaitant vitaminus ir mineralus, maisto 

(9) Tarptautiniu lygiu – Maisto kodeksas, 
įtvirtintas 1987 m. Bendruosiuose 
principuose dėl maistingųjų medžiagų, 
įskaitant vitaminus ir mineralus, maisto 
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papildų. Jame reikiamai apibrėžiami tokie 
terminai, kaip „atkūrimas“, „maistinis 
lygiavertiškumas“ or „maisto pakaitalai“. 
Kodekse naudojami terminų „pagerinimas“ 
arba „praturtinimas“ apibrėžimai leidžia kaip 
maisto papildus naudoti maistingąsias 
medžiagas, skirtas užkirsti kelią vienos ar 
daugiau maistingųjų medžiagų 
nepakankamumui gyventojų ar konkrečių 
gyventojų grupių racione arba jį koreguoti; 
toks maistingųjų medžiagų 
nepakankamumas turi būti įrodomas 
moksliškai arba remiantis apskaičiuotu 
suvartojamų maistingųjų medžiagų kiekiu, 
susijusiu su besikeičiančiais mitybos 
įpročiais.

papildų. Jame reikiamai apibrėžiami tokie 
terminai, kaip „atkūrimas“, „maistinis 
lygiavertiškumas“ or „maisto pakaitalai“. 
Kodekse naudojami terminų :stiprinimas“ 
arba „praturtinimas“ apibrėžimai leidžia kaip 
maisto papildus naudoti maistingąsias 
medžiagas, skirtas užkirsti kelią vienos ar 
daugiau maistingųjų medžiagų 
nepakankamumui gyventojų ar konkrečių 
gyventojų grupių racione arba jį koreguoti; 
toks maistingųjų medžiagų 
nepakankamumas turi būti įrodomas 
moksliškai arba remiantis apskaičiuotu 
suvartojamų maistingųjų medžiagų kiekiu, 
susijusiu su besikeičiančiais mitybos 
įpročiais. nederėtų leisti masiškai gydyti 
plačiosios visuomenės naudojant 
atitinkamas medžiagas kaip visuomenei 
tiekiamų pirmosios būtinybės produktų, 
pavyzdžiui, geriamo vandens papildus, 
išskyrus tuos atvejus, kuomet galima 
moksliškai įrodyti, kad tokie papildai negali 
pakenkti jautrių visuomenės grupių 
sveikatai.

Or. en

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 34
11 konstatuojamoji dalis

(11) Kaip maisto papildus derėtų leisti 
naudoti tik tokius vitaminus ir mineralus, 
kurie paprastai randami maiste ir 
suvartojami kartu su juo ir yra vertinami 
kaip būtiniausios maistingosios medžiagos, 
nors tai nereiškia, kad tokius vitaminus ir 
mineralus būtina naudoti kaip maisto 
papildus. Derėtų vengti galimų nesutarimų 
apibrėžiant tokias būtiniausias maistingąsias 
medžiagas. Todėl yra tikslinga parengti 
tikslų tokių vitaminių ir mineralų sąrašą.

(11) Kaip maisto papildus derėtų leisti 
naudoti tik tokius vitaminus ir mineralus, 
kurie paprastai randami maiste ir 
suvartojami kartu su juo ir yra vertinami 
kaip būtiniausios maistingosios medžiagos, 
nors tai nereiškia, kad tokius vitaminus ir 
mineralus būtina naudoti kaip maisto 
papildus. Derėtų vengti galimų nesutarimų 
apibrėžiant tokias būtiniausias maistingąsias 
medžiagas. Todėl yra tikslinga parengti 
tikslų tokių vitaminių ir mineralų sąrašą.
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Siekiant apsaugoti vartotojus, būtina 
paruošti kitų biologiškai aktyvių medžiagų, 
kurios gali būti naudojamos kaip maisto 
papildai, tikslų sąrašą.

Or. en

Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are on a positive list. Consumers need the 
same level of protection for bioactive substances which are added to give specific properties 
to foodstuffs. Extracts with hormonal effects (mainly phytohormones) or bioactive substances 
like caffeine, nicotine or quinine should be carefully checked before any addition to food is 
authorised. Therefore a positive list, indicating the restrictions on use and maximum contents, 
needs to be established for such extracted or synthesized substances.

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 35
12 konstatuojamoji dalis

(12) Cheminės medžiagos – vitaminių ir
mineralų, kuriais yra papildomas maistas 
šaltiniai turėtų būti saugios ir žmogaus 
organizmui biologiškai artimos formos, t.y. 
lengvai įsisavinamos žmogaus organizmo. 
Dėl to derėtų paruošti ir šių medžiagų tikslų 
sąrašą. Į tokį tikslų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos medžiagos, kurias patvirtino 
Maisto mokslinių tyrimų komitetas (1999 m. 
gegužės 12 d. nuomonė), kurios atitinka 
aukščiai išvardintus saugumo ir biologinio 
artimumo kriterijus ir gali būti naudojamos 
gaminant kūdikiams ir vaikams skirtą 
maistą, kitokios maistinės paskirties maistą 
ar maisto papildus.

(12) Cheminės medžiagos – vitaminių, 
mineralų ir tam tikrų kitų medžiagų, 
kuriomis gali būti papildomas maistas 
šaltiniai privalo būti saugios ir žmogaus 
organizmui biologiškai artimos formos, t.y. 
lengvai įsisavinamos žmogaus organizmo. 
Dėl to derėtų paruošti ir šių medžiagų tikslų 
sąrašą. Į tokį tikslų sąrašą turėtų būti 
įtrauktos medžiagos, kurias patvirtino 
Maisto mokslinių tyrimų komitetas (1999 m. 
gegužės 12 d. nuomonė), kurios atitinka 
aukščiai išvardintus saugumo ir biologinio 
artimumo kriterijus ir gali būti naudojamos 
gaminant visoms gyventojų grupėms, tarp jų
kūdikiams, vaikams, nėščioms moterims ir 
vyresnio amžiaus žmonėms skirtą maistą, 
kitokios maistinės paskirties maistą ar 
maisto papildus.

Or. en
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Justification

The same rules need to apply for vitamins, minerals and other bioactive substances.

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 36
14 konstatuojamoji dalis

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų 
ir mineralų, dažniausiai reklamuojamas 
gamintojų, vartotojų gali būti laikomas 
gaminiu, turinčiu maistinių, psichologinių ar 
kitokių sveikatai naudingų privalumų
panašių ar kitų produktų, kuriuose nėra 
pridėta maistingųjų medžiagų, atžvilgiu. Tai 
gali paveikti vartotojo pasirinkimą, kuris 
būtų nepageidautinas. Siekiant atremti šį 
nepageidautiną poveikį, manoma, kad 
būtina imtis apribojimų tuose produktuose,
kuriuos galima praturtinti vitaminais ir
mineralais, papildomai šalia apribojimų, 
kurie taikomi technologiniais sumetimais 
ar yra būtini saugumo požiūriu, kai šiuose 
produktuose nustatomos didžiausios 
leistinų vitaminų ir mineralų ribos. Tam 
tikros medžiagos, pvz., alkoholio, kiekis 
produktuose, šiame kontekste būtų tinkamas 
kriterijus, kuriuo remiantis nebūtų 
leidžiama pridėti vitaminų ir mineralų. Kad 
vartotojai nebūtų klaidinami dėl natūralios 
šviežių maisto produktų maistinės vertės, į 
juos taip pat neleidžiama dėti vitaminų ir
mineralų.

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų, 
mineralų ir tam tikrų kitų medžiagų, 
dažniausiai reklamuojamas gamintojų, 
vartotojų gali būti laikomas gaminiu, 
turinčiu maistinį pranašumą arba 
psichologinių ar kitokių sveikatai naudingų 
privalumų panašių ar kitų produktų, 
kuriuose nėra pridėta maistingųjų medžiagų, 
atžvilgiu. Tai gali paveikti vartotojo 
pasirinkimą, kuris būtų nepageidautinas, 
kadangi pagerinti produktai pasižymi per 
dideliu kalorijų kiekiu, yra pernelyg riebūs 
ar pernelyg saldūs. Siekiant atremti šį 
nepageidautiną poveikį, būtina apriboti
tokius produktus, kuriuos galima praturtinti
vitaminais, mineralais ir tam tikromis 
kitomis medžiagomis. Tam tikros 
medžiagos, pvz., alkoholio ar maistingųjų 
medžiagų kiekis produktuose šiame 
kontekste yra tinkamas kriterijus, kuriuo
remiantis nebūtų leidžiama pridėti vitaminų, 
mineralų ir tam tikrų kitų medžiagų. 
Nustatant maistinę sudėtį reikia atsižvelgti į 
skirtingas maistingąsias medžiagas ir į 
medžiagas, turinčias maistinį ir 
psichologinį poveikį, ypač riebalus, 
sočiąsias riebalų rūgštis, riebalų rūgščių 
transizomerus, druską/natrį ir cukrų, kurių 
per didelis vartojimas mityboje 
nerekomenduojamas ir taip pat į, pvz., 
mononesočius, polinesočius riebalus, 
angliavandenius, bet ne cukrų, vitaminus, 
mineralus, proteinus ir skaidulas. Į 
maistinę sudėtį įtraukiamas ir kalorijų 
kiekis. Nustatant maistinę sudėtį 
atsižvelgiama į skirtingas maisto 
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kategorijas ir to maisto vietą bei svarbą 
bendroje mityboje. Išimtys, susijusios su 
nusistovėjusia maistine sudėtimi, gali būti 
reikalingos tam tikram maistui ar jo 
kategorijoms priklausomai nuo jo vaidmens 
ir svarbos gyventojams. Kad vartotojai 
nebūtų klaidinami nurodant natūralią šviežių 
maisto produktų maistinę vertę, į juos 
neleidžiama dėti vitaminų, mineralų ir tam 
tikrų kitų medžiagų.

Or. en

Justification

The additional text derives from Recitals 6 and 7 in the Commission proposal on nutrient and 
health claims made on foods (KOM(2003)424) and seeks to create a sensible parallelism 
between the two regulations. Furthermore, the addition of vitamins and minerals should not 
be allowed in products with a high content of saturated fat, trans-fatty acids, sugar, salt and 
the like. Less healthy foods could be camouflaged as healthy foods by using additives and this 
may confuse consumers. The same applies to the fortification of food with certain bioactive 
substances.

Pakeitimo autoriai Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Pakeitimas 37
14 konstatuojamoji dalis

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų 
ir mineralų, dažniausiai reklamuojamas 
gamintojų, vartotojų gali būti laikomas 
gaminiu, turinčiu maistinių, psichologinių ar 
kitokių sveikatai naudingų privalumų 
panašių ar kitų produktų, kuriuose nėra 
pridėta maistingųjų medžiagų, atžvilgiu. Tai 
gali paveikti vartotojo pasirinkimą, kuris 
būtų nepageidautinas. Siekiant atremti šį 
nepageidautiną poveikį, manoma, kad būtina 
imtis apribojimų tuose produktuose, kuriuos 
galima praturtinti vitaminais ir mineralais, 
papildomai šalia apribojimų, kurie taikomi 
technologiniais sumetimais ar yra būtini 
saugumo požiūriu, kai šiuose produktuose 
nustatomos didžiausios leistinų vitaminų ir 

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų 
ir mineralų, dažniausiai reklamuojamas 
gamintojų, vartotojų gali būti laikomas 
gaminiu, turinčiu maistinių, psichologinių ar 
kitokių sveikatai naudingų privalumų 
panašių ar kitų produktų, kuriuose nėra 
pridėta maistingųjų medžiagų, atžvilgiu. Tai 
gali paveikti vartotojo pasirinkimą, kuris 
būtų nepageidautinas. Siekiant atremti šį 
nepageidautiną poveikį, manoma, kad būtina 
imtis apribojimų tuose produktuose, kuriuos 
galima praturtinti vitaminais ir mineralais, 
papildomai šalia apribojimų, kurie taikomi 
technologiniais sumetimais ar yra būtini 
saugumo požiūriu, kai šiuose produktuose 
nustatomos didžiausios leistinų vitaminų ir 
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mineralų ribos. Tam tikros medžiagos, pvz., 
alkoholio, kiekis produktuose, šiame 
kontekste būtų tinkamas kriterijus, kuriuo 
remiantis nebūtų leidžiama pridėti vitaminų 
ir mineralų. Kad vartotojai nebūtų 
klaidinami dėl natūralios šviežių maisto 
produktų maistinės vertės, į juos taip pat 
neleidžiama dėti vitaminų ir mineralų.

mineralų ribos. Tam tikros medžiagos, pvz., 
alkoholio, kiekis produktuose, šiame 
kontekste būtų tinkamas kriterijus, kuriuo 
remiantis nebūtų leidžiama pridėti vitaminų 
ir mineralų. Nepaisyti draudimo pridėti 
vitaminų ir mineralų į alkoholinius 
gėrimus derėtų būti leidžiama tik siekiant 
apsaugoti firminių produktų tradicinius 
receptus; dėl tokių papildų naudos 
mitybinių ir sveikatingumo pretenzijų kilti 
neturėtų. Kad vartotojai nebūtų klaidinami 
dėl natūralios šviežių maisto produktų 
maistinės vertės, į juos taip pat neleidžiama 
dėti vitaminų ir mineralų.

Or. en

Justification

The UK has long established tonic wine production, which involves the addition of certain 
mineral substances to (red) wine according to 19th century recipes. Today minerals 
characterise the product but are not added to fortify or enrich it and no claims are made. The 
proposed amendment would allow the continued production and marketing of tonic wine, but 
subject to quantitative limits on the addition of minerals and underlining that no related 
nutrition and health claims may be made.

Pakeitimo autoriai Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Pakeitimas 38
14 konstatuojamoji dalis

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų 
ir mineralų, dažniausiai reklamuojamas 
gamintojų, vartotojų gali būti laikomas 
gaminiu, turinčiu maistinių, psichologinių ar 
kitokių sveikatai naudingų privalumų 
panašių ar kitų produktų, kuriuose nėra 
pridėta maistingųjų medžiagų, atžvilgiu. Tai 
gali paveikti vartotojo pasirinkimą, kuris 
būtų nepageidautinas. Siekiant atremti šį 
nepageidautiną poveikį, manoma, kad būtina 
imtis apribojimų tuose produktuose, kuriuos 
galima praturtinti vitaminais ir mineralais, 
papildomai šalia apribojimų, kurie taikomi 

(14) Maistas, kuris yra papildytas vitaminų 
ir mineralų, dažniausiai reklamuojamas 
gamintojų, vartotojų gali būti laikomas 
gaminiu, turinčiu maistinių, psichologinių ar 
kitokių sveikatai naudingų privalumų 
panašių ar kitų produktų, kuriuose nėra 
pridėta maistingųjų medžiagų, atžvilgiu. Tai 
gali paveikti vartotojo pasirinkimą, kuris 
būtų nepageidautinas. Siekiant atremti šį 
nepageidautiną poveikį, manoma, kad būtina 
imtis apribojimų tuose produktuose, kuriuos 
galima praturtinti vitaminais ir mineralais, 
papildomai šalia apribojimų, kurie taikomi 
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technologiniais sumetimais ar yra būtini 
saugumo požiūriu, kai šiuose produktuose 
nustatomos didžiausios leistinų vitaminų ir 
mineralų ribos. Tam tikros medžiagos, pvz., 
alkoholio, kiekis produktuose, šiame 
kontekste būtų tinkamas kriterijus, kuriuo 
remiantis nebūtų leidžiama pridėti vitaminų 
ir mineralų. Kad vartotojai nebūtų 
klaidinami dėl natūralios šviežių maisto 
produktų maistinės vertės, į juos taip pat 
neleidžiama dėti vitaminų ir mineralų.

technologiniais sumetimais ar yra būtini 
saugumo požiūriu, kai šiuose produktuose 
nustatomos didžiausios leistinų vitaminų ir 
mineralų ribos. Tam tikros medžiagos, pvz., 
alkoholio, kiekis produktuose, šiame 
kontekste būtų tinkamas kriterijus, kuriuo 
remiantis nebūtų leidžiama pridėti vitaminų 
ir mineralų. Nepaisyti draudimo pridėti 
vitaminų ir mineralų į alkoholinius 
gėrimus derėtų būti leidžiama tik produkto 
autentiškumui užtikrinti kovojant su 
falsifikatais. Kad vartotojai nebūtų 
klaidinami dėl natūralios šviežių maisto 
produktų maistinės vertės, į juos taip pat 
neleidžiama dėti vitaminų ir mineralų.

Or. en

Justification

It is necessary to retain the potential use of vitamins and minerals, in very small quantities, as 
authenticity markers in spirit drinks. The spirits industry (gin, vodka, etc.) uses a range of 
substances as chemical markers in branded products to enable the authenticity of products to 
be verified. Such markers are a valuable tool in the fight against counterfeit spirit drinks, 
which can present health risks to consumers from uncontrolled ingredients, including 
methanol, and cost the legitimate producers substantial amounts each year.

Pakeitimo autoriai Phillip Whitehead, Linda McAvan, Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 39
15 konstatuojamoji dalis

15) Besaikis vitaminų ir mineralų 
suvartojimas gali sukelti neigiamą poveikį, 
dėl to konkrečiais atvejais būtina nustatyti 
maisto produktuose naudojamų vitaminų ir 
mineralų didžiausias saugias ribas. Tokios 
ribos privalo užtikrinti, kad, vartodamas 
produktą kaip įprasta, laikydamasis 
gamintojo nustatytų vartojimo instrukcijų, 
diversifikuotos mitybos kontekste vartotojas 
nepatirs jokio neigiamo poveikio. Todėl 
derėtų nustatyti natūraliai maiste esančių ir / 
arba į maistą dėl bet kokių priežasčių, tarp jų 

15) Besaikis vitaminų ir mineralų 
suvartojimas gali sukelti neigiamą poveikį, 
dėl to būtina atsargiai traktuoti pagerinimą 
ir konkrečiais atvejais nustatyti maisto 
produktuose naudojamų vitaminų ir 
mineralų didžiausias saugias ribas. Tokios 
ribos privalo užtikrinti, kad, vartodamas 
produktą kaip įprasta, laikydamasis 
gamintojo nustatytų vartojimo instrukcijų, 
diversifikuotos mitybos kontekste vartotojas 
nepatirs jokio neigiamo poveikio. Todėl 
derėtų nustatyti natūraliai maiste esančių ir / 
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ir dėl technologinės paskirties pridedamų 
vitaminų ir mineralų bendras didžiausias 
saugias ribas.

arba į maistą dėl bet kokių priežasčių, tarp jų 
ir dėl technologinės paskirties pridedamų 
vitaminų, mineralų ir tam tikrų kitų 
medžiagų bendras didžiausias saugias ribas.

Or. en

Justification

The same rules need to apply for vitamins, minerals and other substances.

Pakeitimo autorius Renate Sommer

Pakeitimas 40
16 konstatuojamoji dalis

(16) Todėl tokios didžiausios ribos ir bet 
kokios kitos sąlygos, apribojančios jų 
naudojimą maiste, jeigu reikia, turėtų būti 
patvirtintos atsižvelgiant į aukštesniąsias 
saugias ribas, nustatytas mokslinio rizikos 
įvertinimo būdu, remiantis plačiai 
priimtinais duomenimis ir jų kiekiu, 
gaunamu iš kitų maisto produktų. Taip pat 
būtina reikiamai atsižvelgti į informaciją 
apie gyventojų suvartojamų vitaminų ir 
mineralų kiekį. Jeigu reikia nustatyti maisto 
produktų, kurie gali būti papildomi tam tikrų 
vitaminų ir mineralų apribojimus, visų pirma 
derėtų atsižvelgti į papildo paskirtį ir maisto 
produkto svarbą visoje mityboje.

(16) Todėl tokios didžiausios ribos ir bet 
kokios kitos sąlygos, apribojančios jš 
naudojimą maiste, jeigu reikia, turėtų būti 
patvirtintos atsižvelgiant į aukštesniąsias 
saugias ribas, nustatytas mokslinio rizikos 
įvertinimo būdu, remiantis plačiai 
priimtinais duomenimis ir jų kiekiu, 
gaunamu iš kitų maisto produktų. Taip pat 
būtina reikiamai atsižvelgti į informaciją 
apie gyventojų suvartojamų vitaminų ir 
mineralų kiekį. Jeigu reikia nustatyti maisto 
produktų, kurie gali būti papildomi tam tikrų 
vitaminų ir mineralų apribojimus (pvz., jodo, 
kaip papildo naudojimas tik druskoje), visų 
pirma derėtų atsižvelgti į papildo paskirtį ir 
maisto produkto svarbą visoje mityboje.

Or. de

Justification

To ensure that the harmonisation of the addition of iodine to food in Europe is consistent with 
the worldwide system of universal salt iodisation for preventing iodine deficiency-related 
diseases.
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Pakeitimo autorius María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 41
20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(20a) EB Sutarties 28 ir 30 straipsniai 
numato laisvo prekių judėjimo Bendrijoje 
tiasyklės išimtį, kuria gali naudotis 
nacionalinės valdžios institucijos, jeigu yra 
išpildomos tam tikros sąlygos.
Savo nuožiūra saugodamos visuomenės 
sveikatą pagal EB Sutartį, nacionalinės 
valdžios institucijos privalo laikytis 
proporcingumo principo. Nacionalinės 
valdžios institucijos privalo parodyti, kad 
taisyklės yra reikalingos siekiant užtikrinti 
veiksmingą apsaugą remiantis išsamiu 
rizikos įvertinimu. Jos privalo užtikrinti, 
kad menamoji visuomenės sveikatos rizika 
yra pakankamai apibrėžta remiantis 
naujausiaisi mokslinių tyrimų duomenimis.

Or. en

Justification

The addition of vitamins and minerals to foods may only be prohibited if a serious danger to 
public health through the enrichment with vitamins and minerals can be scientifically 
substantiated. This reflects the recent case law of the European Court of Justice. (Judgement 
of 5 February 2004, Case 24/00, Commission/France). These recitals serve to clarify the 
scope of Article 13 of the proposed Regulation.

Pakeitimo autoriai María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Pakeitimas 42
1 straipsnio 2 dalis

2. Šio reglamento nuostatos dėl vitaminų ir 
mineralų netaikomos maisto papildams, 
kuriuos reglamentuoja direktyva 
2002/46/EB.

2. Šio reglamento nuostatos dėl vitaminų ir 
mineralų netaikomos maisto papildams, 
kuriuos reglamentuoja direktyva 
2002/46/EB.

Or. en
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Justification

Food supplements are already regulated under Directive 2002/46/EC.  This Directive 
foresees a report of the European Commission to the European Parliament and Council on 
the advisability of establishing specific rules for categories of nutrients or substances with a  
nutritional or physiological effect other than vitamins and minerals by 12 July 2007 at the 
latest. It therefore seems inappropriate to regulate certain kinds of ingredients in one 
category of foodstuffs, namely food supplements, under two different legal acts.

Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 43
1 straipsnio 2 dalis (nauja)

2a. Šio reglamento nuostatos dėl vitaminų 
ir mineralų netaikomos kitų Bendrijos 
teisės aktų reglamentuojamoms šėrimo ir 
veisimo praktikoms, naudojamoms prieš 
derliaus nuėmimą.

Or. en

Justification

The Regulation should not apply to plants or animals in which the levels of specific nutrients 
have been increased through feeding or breeding practices.

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 44
1 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

da) konkrečioms nuostatoms, išdėstytoms 
geriamąjį vandenį reglamentuojančiuose 
Bendrijos teisės aktuose.

Or. en

Justification

Drinking water is a food and should be subject to the provisions of this regulation.
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Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 45
2 straipsnio 1 dalis

Does not affect English version

Or. fr

Pakeitimo autorius Renate Sommer

Pakeitimas 46
2 straipsnio 4 dalies įžanga

(4) „pagerinimas“ arba „praturitinimas“ 
reiškia maisto papildymą vienu ar daugiau 
vitaminų ir / arba mineralų, nepriklausomai 
nuo to, ar jų paprastai yra maisto 
produktuose, siekiant atsižvelgti į:

(4) „pagerinimas“ arba „praturitinimas“ 
reiškia maisto papildymą vienu ar daugiau 
vitaminų ir / arba mineralų, nepriklausomai 
nuo to, ar jų paprastai yra maisto 
produktuose, siekiant atsižvelgti į, 
pavyzdžiui:

Or. de

Justification

The grounds for fortification/enrichment set out in (a) to (c) should not be regarded as 
exclusive.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 47
2 straipsnio 4 dalies a punktas (naujas)

(Neturi įtakos versijai anglų kalba, kuri yra 
identiška Pranešimo projekto 6 pakeitimui).

Or. de

Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are listed and defined in Annexes I and II. At 
the minimum, therefore, a definition of 'certain other substances' is also required in this 
regulation. This amendment is intended to replace Pakeitimas 6 in the draft report, and, in 
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German, replaces the word 'ernährungsphysiologisch' with 'physiologisch', thereby ensuring 
that such substances as caffeine are also covered.

Pakeitimo autorius Niels Busk

Pakeitimas 48
3 straipsnio 2 dalies a punktas

(a) atkūrimas ir / arba (a) atkūrimas, jeigu nustatyta, kad maisto 
produktas yra tiekiamo maisto svarbus 
pagrindinių maistingųjų medžiagų šaltinis. 
Manoma, kad maisto produktas yra svarbus 
pagrindinių maistingųjų medžiagų šaltinis, 
jeigu maisto produkto valgomojoje dalyje, 
prieš ją apdorojant, patalpinant į saugylą 
ar tvarkant yra pagrindinių maistingųjų
medžiagų, kurių kiekiai sudaro ne mažiau 
kaip 10 proc. rekomenduojamo 
maistingosios medžiagos kiekio dienos 
racione.

Or. en

Justification

It is necessary to specify when restoration is acceptable to prevent loopholes. According to 
the Codex Alimentarius, restoration is relevant where a food has been identified as a 
significant source of essential nutrients in the food supply. The proposed value is identical 
with the value in the Codex Alimentarius General Principles for the Addition of Essential 
Nutrients to Foods.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête, 

Pakeitimas 49
3 straipsnio 2 dalies a punktas

Neturi įtakos versijai anglų kalba.

Or. fr
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Pakeitimo autorius Åsa Westlund

Pakeitimas 50
3 straipsnio 2 dalies a punktas (naujas)

2a. Vitaminai ir mineralai negali būti 
naudojami kaip maisto papildai siekiant 
etiketėmis, pakuotėmis, reklama ar pačiais 
papildais suklaidinti arba apgauti vartotoją 
dėl maisto produkto maistinės vertės.

Or. sv

Justification

The paragraph concerning misleading in Article 8 (p. 2) is so important that it should be 
moved from Article 8 to Article 3, where conditions for the addition of vitamins and minerals 
are listed.

Pakeitimo autorius Renate Sommer

Pakeitimas 51
3 straipsnio 3 dalis

3. Maisto produktų papildymo vitaminais ir 
mineralais maisto pakaitalų atkūrimo ir 
maistinio lygiavertiškumo tikslams 
įgyvendinimo taisyklės gali būti patvirtintos, 
jeigu reikia, vadovaujantis 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

3. Maisto produktų papildymo vitaminais ir 
mineralais maisto pakaitalų atkūrimo ir 
maistinio lygiavertiškumo tikslams 
įgyvendinimo taisyklės gali būti patvirtintos, 
jeigu reikia, vadovaujantis 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka, po to, kai valdžios 
institucija pareiškia savo nuomonę. Prieš 
patvirtindama įgyvendinimo taisykles, 
Komisija konsultuojasi su suinteresuotomis 
grupėmis, ypač su maisto pramonės 
bendrovėmis ir vartotojų asociacijomis.

Or. de

Justification

The opinion of the EFSA and consultations with interest groups are needed to fulfil the 
objectives of the Regulation.
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Pakeitimo autoriai John Bowis, Françoise Grossetête

Pakeitimas 52
3 straipsnio 3 dalis

3. Maisto produktų papildymo vitaminais ir 
mineralais maisto pakaitalų atkūrimo ir 
maistinio lygiavertiškumo tikslams 
įgyvendinimo taisyklės gali būti patvirtintos, 
jeigu reikia, vadovaujantis 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

3. Maisto produktų papildymo vitaminais ir
mineralais maisto pakaitalų atkūrimo ir 
maistinio lygiavertiškumo tikslams 
įgyvendinimo taisyklės gali būti patvirtintos, 
jeigu reikia, vadovaujantis 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka. Prieš nustatydama 
įgyvendinimo taisykles, Komisija 
konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis, 
ypač su maisto verslovėmis ir vartotojų 
asociacijomis.

Or. en

Justification

Such consultation is necessary in order to ensure that the aims of the Regulation are not 
jeopardised.

Pakeitimo autorius Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 53
3 straipsnio a punktas (naujas)

3a straipsnis
Tam tikrų kitų medžiagų naudojimo 

taisyklės
1. Tik tam tikros kitos medžiagos, 
išvardintos 3 priede gali būti naudojamos 
kaip maisto papildai pagal šiame 
reglamente išdėstytas taisykles.
2. Per 2 metus nuo šio reglamento 
įsigaliojimo, Komisija , vadovaudamasi 16 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, nustato 
tam tikrų kitų medžiagų, kurios gali būti 
naudojamos kaip pagerinto maisto 
ingredientai, naudojimo kriterijus ir 
sąlygas. Tokie kriterijai ir sąlygos 
apibrėžiamos vadovaujantis atsargumo 
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principu, atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir išvengti vartotojų 
klaidinimo.
3. Sąrašų, nurodytų 1 dalyje pakeitimai 
tvirtinami 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Justification

For a precautionary approach regarding fortification of foodstuffs it is necessary to establish 
comparable rules between vitamins, minerals and other substances. While rules on vitamins 
and minerals are already covered by other legislation, the advice of EFSA scientists is needed 
for other substances.

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 54
3 straipsnio a punktas (naujas)

3a straipsnis
Tam tikrų kitų medžiagų naudojimo 

taisyklės
1. Tik tam tikros kitos medžiagos, 
išvardintos 3 priede gali būti naudojamos 
kaip maisto papildai pagal šiame 
reglamente išdėstytas taisykles.
2. Per 2 metus nuo šio reglamento 
patvirtinimo, Komisija , vadovaudamasi 16 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka, nustato 
tam tikrų kitų medžiagų, kurios gali būti 
naudojamos kaip pagerinto maisto 
ingredientai, naudojimo kriterijus ir 
sąlygas. Tokie kriterijai ir sąlygos 
apibrėžiamos vadovaujantis atsargumo 
principu, atsižvelgiant į būtinybę apsaugoti 
visuomenės sveikatą ir išvengti vartotojų 
klaidinimo.
3. Sąrašų, nurodytų 1 dalyje pakeitimai 
tvirtinami 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.
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Or. en

Justification

For a precautionary approach regarding fortification of foodstuffs it is necessary to establish 
comparable rules between vitamins, minerals and other substances. Extracts with hormonal 
effects (mainly phytohormones) or bioactive substances like caffeine, nicotine or quinine 
should be carefully checked before any addition to food is authorised. Therefore a positive list 
for such extracted or synthesized substances, indicating the restrictions on use and maximum 
contents, needs to be established following the scientific advice of the Authority.

Pakeitimo autorius Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 55
4 straipsnio 1 dalies įžanga

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies ir iki 
(septynerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo) valstybės narės savo teritorijoje 
gali leisti naudoti vitaminus ir mineralus, 
kurie nėra išvardyti 1 priede arba nėra 
naudojami 2 priede minimomis formomis, 
jeigu:

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies ir iki 
(30 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo) valstybės narės savo teritorijoje 
gali leisti naudoti vitaminus, mineralus ir 
tam tikras kitas medžiagas, kurios nėra 
išvardytos 1 priede arba nėra naudojami 2 ir 
3 priede minimomis formomis, jeigu:

Or. en

Justification

For consumer protection both vitamins/minerals and other substances need to be supervised 
and therefore be subject to  a positive list. There is no reason to consider other substances 
differently from vitamins and minerals bearing in mind that many other bioactive substances 
can be critical to human health, such as caffeine or St Johns wort.

Pakeitimo autoriai Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 56
4 straipsnio 1 dalies įžanga

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies ir iki 
(septynerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo) valstybės narės savo teritorijoje 
gali leisti naudoti vitaminus ir mineralus, 
kurie nėra išvardyti 1 priede arba nėra 

Nukrypstant nuo 3 straipsnio 1 dalies ir iki 
(septynerių metų nuo šio reglamento 
įsigaliojimo) valstybės narės savo teritorijoje 
gali leisti naudoti vitaminus, mineralus ir 
tam tikras kitas medžiagas, kurios nėra 
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naudojami 2 priede minimomis formomis, 
jeigu:

išvardytos 1 priede arba nėra naudojami 2 ir 
3 priede minimomis formomis, jeigu:

Or. en

Justification

For consumer protection both vitamins/minerals and other substances need to be supervised 
and therefore be subject to a positive list. There is no reason to consider other substances 
differently from vitamins and minerals bearing in mind that many other active substances can 
be critical to human health, such as St Johns wort.

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 57
4 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

ba) atitinkama medžiaga nenaudojama 
kaip plačiosios visuomenės masinio gydymo 
priemonė.

Or. en

Justification

Mass medication of undifferentiated population groups should not be permitted unless it can 
be scientifically proven that sensitive groups within the population, such as neonates and 
young children, are not adversely affected by such addition.

Pakeitimo autoriai María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Pakeitimas 58
4 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Valstybės narės praneša Komisijai apie jų 
teritorijose naudojamus leistinus vitaminus 
ir mineralus, net jeigu jie nėra įtraukti į 1 
priede pateikiamą sąrašą arba 2 priede 
išvardintas formas. Komisija viešai skelbia 
tokią informaciją.

Or. en
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Justification

In order to ensure legal security and predictability to market operators, it is necessary to 
have a transparent system, which provides the operators with an overview of the substances 
that may or may not be added to food in each of the Member States of the EU.

Pakeitimo autoriai María del Pilar Ayuso González, Françoise Grossetête

Pakeitimas 59
4 straipsnio 2 dalis

Vadovaudamosis Sutartyje išdėstytomis 
taisyklėmis, valstybės narės gali ir toliau 
taikyti galiojančius prekybos maisto 
produktais, papildytais vitaminais ir 
mineralais, kurie nėra įtraukti į 1 priede 
pateikiamą sąrašą arba 2 priede išvardintas 
formas nacionalinius apribojimus arba 
draudimus.

Pereinamajame laikotarpyje, atsižvelgamos 
į visuomenės sveikatos apsaugą ir
vadovaudamosis Sutartyje išdėstytomis 
taisyklėmis, kitos valstybės narės gali ir 
toliau taikyti galiojančius prekybos maisto 
produktais, papildytais vitaminais ir 
mineralais, kurie nėra įtraukti į 1 priede 
pateikiamą sąrašą arba 2 priede išvardintas 
formas nacionalinius apribojimus arba 
draudimus. Valstybės narės informuoja 
Komisiją apie tokius nacionalinius 
aprobojimus ir draudimus, o Komisija 
viešai skelbia tokią informaciją.

Or. en

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 60
4 straipsnio 2 dalis

Vadovaudamosis Sutartyje išdėstytomis 
taisyklėmis, valstybės narės gali ir toliau 
taikyti galiojančius prekybos maisto 
produktais, papildytais vitaminais ir
mineralais, kurie nėra įtraukti į 1 priede 
pateikiamą sąrašą arba 2 priede išvardintas 
formas nacionalinius apribojimus arba 
draudimus.

Vadovaudamosis Sutartyje išdėstytomis 
taisyklėmis, valstybės narės gali ir toliau 
taikyti galiojančius prekybos maisto 
produktais, papildytais vitaminais, 
mineralais ir tam tikromis kitomis 
medžiagomis, kurios nėra įtrauktos į 1 
priede pateikiamą sąrašą arba 2 ir 3 priede 
išvardintas formas nacionalinius apribojimus 
arba draudimus.

Or. en
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Pakeitimo autoriai Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Pakeitimas 61
5 straipsnis

5 straipsnis Išbraukti.
Vitaminų ir mineralų maisto papildų 

naudojimo apribojimai
Vitaminų ir mineralų maisto papildai 
negali būti naudojami:
a) šviežiuose neperdirbtuose produktuose, 
įskaitant, tačiau neapsiribojant vaisiais, 
daržovėmis, mėsa, paukštiena ir žuvimi;;
b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
gėrimuose.
Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali 
būti apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, remiantis konkrečiais 
faktais.

Or. de

Justification

There is no justification for allowing prohibitions on the addition of substances to certain 
foods without giving any indication of the preconditions for such a prohibition. This would 
create a precedent for a future prohibition on the grounds of doubts about safety without 
scientific evidence to substantiate them. 

Allowing complete bans on the addition of substances to additional foods or categories of 
food to be instituted under the commitology procedure is also not acceptable. Measures which 
affect fundamental rights, such as bans on production, are not implementation measures 
which can be adopted under commitology.

Pakeitimo autorius Dagmar Roth-Behrendt

Pakeitimas 62
5 straipsnio 1 dalies b punktas ir 2 dalis
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b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
gėrimuose.
Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais.

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
konkrečių vitaminų ir mineralų maisto 
papildų gali būti apibrėžtos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka, remiantis 
konkrečiais faktais, jeigu egzistuoja pavojus 
visuomenės sveikatai.

Or. de

Justification

A ban can be instituted only if there are grounds for fearing that there will be a danger to 
public health if the allowed daily intake is exceeded.

Pakeitimo autoriai John Bowis, Linda McAvan, Phillip Whitehead

Pakeitimas 63
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
gėrimuose.

b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
gėrimuose, išskyrus, nukrypstant nuo 3 
straipsnio 2 dalies sąlygų,
- tradicinius produktus, kuriuose alkoholio 
masė / tūris neviršija 0,5 proc.,
ir jeigu nepateikiamos jokios mitybinės ar 
sveikatingumo pretenzijos.

Or. en

Justification

The UK has long established tonic wine production, which involves the addition of certain 
mineral substances to (red) wine according to 19th century recipes. Today minerals 
characterise the product but are not added to fortify or enrich it and no claims are made. The 
proposed amendment would allow the continued production and marketing of tonic wine, but 
subject to quantitative limits on the addition of minerals and underlining that no related 
nutrition and health claims may be made.
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Pakeitimo autoriai Phillip Whitehead, Linda McAvan, John Bowis

Pakeitimas 64
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
gėrimuose.

b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
gėrimuose, išskyrus, nukrypstant nuo 3 
straipsnio 2 dalies sąlygų,
- autentiškumo įrodymo priemones, jeigu 
kiekvienos medžiagos kiekis neviršija 600 
dalių milijardui dalių.

Or. en

Justification

It is necessary to retain the potential use of vitamins and minerals, in very small quantities, as 
authenticity markers in spirit drinks. The spirits industry (gin, vodka, etc.) uses a range of
substances as chemical markers in branded products to enable the authenticity of products to 
be verified. Such markers are a valuable tool in the fight against counterfeit spirit drinks, 
which can present health risks to consumers from uncontrolled ingredients, including 
methanol, and cost the legitimate producers substantial amounts each year.

Pakeitimo autorius Åsa Westlund

Pakeitimas 65
5 straipsnio 1 dalies b punktas

(b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
gėrimuose.

(b) daugiau nei 1,2 proc. alkoholio tūrio 
maisto produktuose ir gėrimuose.

Or. sv

Justification

Nowadays, foods may also contain alcohol. One insidious example is the addition of alcohol 
to icecream, which, moreover, is marketed to children.

Pakeitimo autorius Åsa Westlund

Pakeitimas 66
5 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)
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ba) direktyvos 2000/36/EB apibrėžtuose 
kakavos ir šokolado produktuose.

Or. sv

Justification

It is not appropriate to add vitamins and minerals to certain foods, as this might encourage 
the consumption of foods which are liable to damage public health.

Pakeitimo autorius Åsa Westlund

Pakeitimas 67
5 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

bb) konditerijos gaminiuose.

Or. sv

Pakeitimo autorius Åsa Westlund

Pakeitimas 68
5 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

bc) direktyvos 2001/111/EB apibrėžtose 
įvairiose cukraus formose.

Or. sv

Pakeitimo autorius Åsa Westlund

Pakeitimas 69
5 straipsnio 1 dalies b d punktas (naujas)

bd) nealkoholiniuose gėrimuose.

Or. sv
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Pakeitimo autorius Renate Sommer

Pakeitimas 70
5 straipsnio 2 dalis

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais.

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais visuomenės 
sveikatos rizikos faktais, valdžios institucijai 
pareiškus savo nuomonę.

Or. de

Justification

Prohibition of  fortification/enrichment is only justifiable if the EFSA has scientific evidence 
of a public health risk.

Pakeitimo autoriai Chris Davies, John Bowis

Pakeitimas 71
5 straipsnio 2 dalis

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais.

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų 
atsižvelgiant į visuomenės saugumą gali 
būti apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka, remiantis konkrečiais 
faktais.

Or. en

Justification

To ensure that restrictions are introduced only where there is a real and justified need.

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 72
5 straipsnio 2 dalis
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Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais.

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais; 
draudimas gali būti įvestas tik remiantis ES 
rizikos įvertinimo procedūrų rezultatais ir 
valdžios institucijos nustatytos 
kompetentingos mokslinių tyrimų 
institucijos nuomone.

Or. en

Justification

Regulatory decisions must be scientifically rigorous and subject to peer review.

Pakeitimo autorius Horst Schnellhardt

Pakeitimas 73
5 straipsnio 2 dalis

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais.

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais, su 
išlyga, kad draudimas gali būti įvestas tik 
tuo atveju, jeigu visuomenės sveikatai yra 
keliamas pavojus.

Or. de

Justification

The addition of vitamins and minerals to certain foods or categories of food should be 
prohibited only when it can be considered that there is sufficient scientific evidence that the 
addition of vitamins and minerals to such foods constitutes an actual risk to public health. 
These criteria also accord with the latest case law of the Court of Justice (Judgment of 5 
February 2004 in Case 24/00, Commission / France.)
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Pakeitimo autorius Holger Krahmer

Pakeitimas 74
5 straipsnio 2 dalis

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais.

Kiti maisto produktai ar maisto produktų 
kategorijos, kuriose negalima naudoti 
vitaminų ir mineralų maisto papildų gali būti 
apibrėžtos 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka, remiantis konkrečiais faktais
draudimas gali būti įvestas tik tuo atveju, 
jeigu vitaminų ir mineralų maisto papildai 
kelia pavojų visuomenės sveikatai.

Or. de

Justification

The addition of vitamins and minerals to certain foods or categories of food should be 
prohibited only when it can be considered that there is sufficient scientific evidence that the 
addition of vitamins and minerals to such foods constitutes an actual risk to public health. 
These criteria accord with the latest case law of the Court of Justice (Judgment of 5 February 
2004 in Case 24/00, Commission / France.)

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 75
5 a straipsnis (naujas)

5a straipsnis
Tam tikros kitos medžiagos, kurias 

leidžiama teisėtai naudoti arba kurių 
naudojimas yra apribotas

1. Ne vėliau kaip per dvejus metus po šio 
reglamento patvirtinimo, Komisija, 
vadovaudamasi 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka apibrėžia, kokias 
medžiagas arba ingredientus, kuriuos 
sudaro medžiagos, nesančios vitaminais ar 
mineralais galima naudoti kaip maisto 
papildus ir pateikia tokių medžiagų arba 
ingredientų sąrašus:
a) 3 priedo A dalyje, jeigu tokia medžiaga 
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gali būtų naudojama kaip maisto papildas 
arba maisto produktų gamyboje be jokių 
apribojimų,
b) arba 3 priedo B dalyje, jeigu tokia 
medžiaga gali būtų naudojama kaip maisto 
papildas arba maisto produktų gamyboje 
vadovaujantis toje dalyje nustatytomis 
sąlygomis.
2. Suinteresuotos šalys gali pagrįstai 
pasiūlyti valdžios institucijai pakeisti 3 
priedo sąlygas.
3. Sąrašai, nurodyti 1 dalyje gali būti 
keičiami 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka.

Or. en

Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are on a positive list. Consumers need the 
same level of protection for bioactive substances which are added to give specific properties 
to foodstuffs. Extracts with hormonal effects (mainly phytohormones) or bioactive substances 
like caffeine, nicotine or quinine should be carefully checked before any addition to food is 
authorised. Therefore a positive list, indicating the restrictions of use and maximum contents, 
needs to be established for such extracted or synthesized substances.

Pakeitimo autorius Antonios Trakatellis

Pakeitimas 76
5 a straipsnis (naujas)

1. Per ...* nuo šio Reglamento įsigaliojimo 
datos Komisija, vadovaudamasi 16 
straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustato 
specifinius maistingųjų medžiagų aprašus, 
kuriuos privalo turėti maisto produktai 
arba tam tikros maisto produktų 
kategorijos, kad į juos būtų galima dėti 
vitaminų ir mineralų bei mineralinių ir ne 
mineralinių mdžiagų junginius ir tam 
tikras kitas medžiagas.
2. Šie maistingųjų medžiagų aprašai 
sudaromi visų pirma atsižvelgiant į tokių 
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maistingųjų medžiagų kiekį, esantį 
atitinkamame maisto produkte:
α) pagrindinių amino rūgštis,
b) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, riebalų 
rūgščių transizomerų,
c) angliavandenių,
d) druskos / natrio,
e) būtinų mikroelementų.
3. Maistingųjų medžiagų aprašai nustatomi 
remiantis moksliniais faktais apie mitybą ir 
maistą ir joo ryšį su sveikata ir ypač apie 
maistingųjų medžiagų ir kitų medžiagų, 
turinčių maitinamąjį ar fiziologinį poveikį 
gydant lėtines ligas vaidmenį.
4. Nustatydama maistingųjų medžiagų 
aprašus, Komisija konsultuojasi su valdžios 
institucija ir suinteresuotomis šalimis, ypač 
maisto produktų verslovėmis ir vartotojų 
grupėmis.
5. Išimtys ir atnaujinimai, skirti atsižvelgti į 
atitinkamus mokslo pasiekimus 
patvirtinami 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka.
______________
* 18 mėnesių nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. el

Justification

Nutrients should be examined individually and on the basis of scientific data.

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 77
6 straipsnis

1. Medžiagų, išvardintų 2 priede grynumo 
kriterijai patvirtinami vadovaujantis tvarka, 

1. Medžiagų, išvardintų 2 ir 3 priede 
grynumo kriterijai patvirtinami 



AM\558569LT.doc 29/2 PE 353.662v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

numatyta 16 straipsnio 2 dalyje, jei jie 
negalioja pagal 2 dalį.

vadovaujantis tvarka, numatyta 16 straipsnio 
2 dalyje, jei jie negalioja pagal 2 dalį.

2. Medžiagoms, išvardintoms 2 priede, 
kurios naudojamos maisto produktų 
gamyboje kitiems tikslams, nei minimi 
šiame reglamente, taikomi Bendrijos teisės 
aktuose nurodyti grynumo kriterijai.

2. Medžiagoms, išvardintoms 2 ir 3 priede, 
kurios naudojamos maisto produktų 
gamyboje kitiems tikslams, nei minimi 
šiame reglamente, taikomi Bendrijos teisės 
aktuose nurodyti grynumo kriterijai.

3. Medžiagoms, išvardintoms 2 priede, kurių 
grynumo kriterijų nenustato Bendrijos teisės 
aktai, kol tokie grynumo kriterijai nėra 
nustatyti, taikomi tarptautinių institucijų 
rekomenduojami plačiai priimtini grynumo 
kriterijai; be to, galima vadovautis 
nacionalinėmis teisyklėmis, nustatančiomis 
griežtesnius grynumo kriterijus.

3. Medžiagoms, išvardintoms 2 ir 3 priede, 
kurių grynumo kriterijų nenustato Bendrijos 
teisės aktai, kol tokie grynumo kriterijai nėra 
nustatyti, taikomi tarptautinių institucijų 
rekomenduojami plačiai priimtini grynumo 
kriterijai; be to, galima vadovautis 
nacionalinėmis teisyklėmis, nustatančiomis 
griežtesnius grynumo kriterijus.

Or. en

Justification

The same safety rules should apply to vitamins, minerals and other substances.

Pakeitimo autorius Niels Busk

Pakeitimas 78
7 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

1. Jeigu į maisto produktus, vadovaujantis 3 
straipsnio 3 dalyje paminėtais tikslais 
dedami vitaminai arba mineralai, bendras bet 
kokiam tikslui naudojamo vitamino arba 
mineralo kiekis, esantis maisto produkte, jo 
pardavimo metu negali viršyti nustatytų 
kiekių. Koncentruotiems arba džiovintiems 
gaminiams didžiausi leistini kiekiai galioja 
nuo to momento, kai šie buvo paruošti 
vartojimui pagal gamintojo nurodymus.

1. Jeigu į maisto produktus, vadovaujantis 3 
straipsnio 3 dalyje paminėtais tikslais 
dedami vitaminai arba mineralai, bendras bet 
kokiam tikslui naudojamo vitamino arba 
mineralo kiekis, esantis maisto produkte, jo 
pardavimo metu negali viršyti nustatytų 
kiekių. Koncentruotiems arba džiovintiems 
gaminiams didžiausi leistini kiekiai galioja 
nuo to momento, kai šie buvo paruošti 
vartojimui pagal gamintojo nurodymus. 
Nustatomas toks kiekvienai maisto 
produktų kategorijai leistinas didžiausias 
kiekis, kuris užtikrintų, kad visas 
suvartojamas medžiagos kiekis, gaunamas 
iš natūralių šaltinių, praturtintų maisto 
produktų ir maisto papildų neviršys 
atitinkamos maistingosios medžiagos 
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viršutinės nekenksmingos ribos.

Or. en

Justification

It is important to provide a mechanism to distribute the amounts of a given substance allowed 
among the specific food categories. Given that the maximum amounts are set for reasons of 
health protection, such a mechanism is indispensable in order to ensure that consumers do 
not exceed the maximum levels.

Pakeitimo autorius María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 79
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje ir bet kokios 
sąlygos, ribojančios arba draudžiančios 
papildyti maisto produktą arba maisto 
produktų kategoriją vienu ar kitu vitaminu 
ar mineralu patvirtinamos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje patvirtinami 
16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka per 
šešis mėnesius nuo šios reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. es

Justification

The maximum levels of vitamins and minerals should be established within six months in 
order to ensure consistency with Article 19 of the Regulation, pursuant to which the latter will 
come into effect on the first day of the sixth month following the date of publication. 

Pakeitimo autorius Renate Sommer

Pakeitimas 80
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje ir bet kokios 
sąlygos, ribojančios arba draudžiančios 
papildyti maisto produktą arba maisto 
produktų kategoriją vienu ar kitu vitaminu ar 
mineralu patvirtinamos 16 straipsnio 2 

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje ir bet kokios 
sąlygos, ribojančios arba draudžiančios 
papildyti maisto produktą arba maisto 
produktų kategoriją vienu ar kitu vitaminu ar 
mineralu patvirtinamos 16 straipsnio 2 
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dalyje nustatyta tvarka. dalyje nustatyta tvarka per šešis mėnesius 
nuo šios reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. de

Justification

The essential maximum and minimum values to protect consumers' health must be established 
6 months at the latest after the entry into force of the Regulation.

Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 81
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje ir bet kokios 
sąlygos, ribojančios arba draudžiančios 
papildyti maisto produktą arba maisto 
produktų kategoriją vienu ar kitu vitaminu ar 
mineralu patvirtinamos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje ir bet kokios 
sąlygos, ribojančios arba draudžiančios 
papildyti maisto produktą arba maisto 
produktų kategoriją vienu ar kitu vitaminu ar 
mineralu, turint omenyje visuomenės 
saugumą, patvirtinamos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka per šešis mėnesius 
nuo šios reglamento įsigaliojimo dienos.

Or. en

Justification

Restrictions should be based on public safety grounds.
The setting of maximum and minimum amounts must be set within a timeframe of 6 months in 
order to be coherent with Article 19 which provides that the Regulation shall apply on the 
first day of the sixth month following publication in the Official Journal.

Pakeitimo autorius Chris Davies

Pakeitimas 82
7 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje ir bet kokios 
sąlygos, ribojančios arba draudžiančios 
papildyti maisto produktą arba maisto 

Didžiausi vitaminų ir mineralų kiekiai, 
nurodyti pirmojoje pastraipoje ir bet kokios 
sąlygos, ribojančios arba draudžiančios 
papildyti maisto produktą arba maisto 
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produktų kategoriją vienu ar kitu vitaminu ar 
mineralu patvirtinamos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

produktų kategoriją vienu ar kitu vitaminu ar 
mineralu, turint omenyje visuomenės 
saugumą, patvirtinamos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Justification

To ensure that restrictions are introduced only where there is a real and justified need.

Pakeitimo autoriai María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Pakeitimas 83
7 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Bet kokios sąlygos, ribojančios maisto 
produkto arba maisto produktų kategorijos 
papildymą vienu ar kitu vitaminu ar 
mineralu patvirtinamos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. es

Justification

The conditions and restrictions are to be defined on justified grounds nutrient by nutrient, 
where appropriate, on the basis of thoroughly justified safety grounds.

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 84
7 straipsnio 2 dalies b punktas

b) vitaminų ir mineralų kiekiai, kurie 
gaunami iš kitų maisto šaltinių.

b) vitaminų ir mineralų kiekiai, kurie 
gaunami iš kitų maisto šaltinių, įskaitant 
maisto papildus.

Or. en

Justification

Certain substances, such as fluoride, are ingested from non-dietary sources, such as 
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toothpaste. The total amount of substances ingested must be taken into account.

Pakeitimo autorius Niels Busk

Pakeitimas 85
7 straipsnio 4 dalis

4. Nustatant 1 dalyje išvardytus didžiausius 
kiekius, taikomus vitaminams ir mineralams, 
kurių statistiniai gyventojų suvartojami 
kiekiai yra artimi viršutiniai saugiajai ribai,
reikia atsižvelgti į tokius dalykus:

4. Nustatant 1 dalyje išvardytus didžiausius 
kiekius, taikomus vitaminams ir mineralams, 
atsižveiama į tokius dalykus:

a) į reikalavimą praturtinti maisto produktus 
atitinkamais vitaminais ar mineralais, 
siekiant atkurti maistingumą ir / arba 
pasiekti atitinkamą maisto pakaitalų 
maistinę vertę;.

a) į reikalavimą privalomai praturtinti 
maisto produktus atitinkamais vitaminais ir
mineralais Bendrijos ar nacionaliniu 
lygmeniu, atsižvelgiant į gyventojų ar 
konkrečių gyventojų grupių suvartojamų 
tam tikrų vitaminių ar mineralų 
nepakankamumą;

b) į atskirų produktų kiekius gyventojų ar 
atitinkamų gyventojų grupių racione;

b) į atskirų produkto kiekius gyventojų ar 
atitinkamų gyventojų grupių racione;

c) į produkto maistingųjų medžiagų aprašą, 
parengtą vadovaujantis reglamentu (EB) 
Nr. ../2003 dėl su maisto produktais 
susijusių mitybinių ir sveikatingumo 
pretenzijų.

c) ) į maisto maistingųjų medžiagų aprašą;

ca) į reikalavimą naudoti tam tikrus 
vitaminus ir mineralus kaip papildus 
atkūrimo tikslui.
Atlikus tokį įvertinimą, sukuriamas 
sąrašas, kuriame nurodomi atskirų 
vitaminų ir mineralų kiekiai, kuriais 
galima papildyti skirtingas maisto 
kategorijas ir / arba atskirus maisto 
produktus.

Or. en
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Justification

It is necessary to establish a mechanism which ensures the protection of consumers, while at 
the same time providing the industry and the national authorities with transparent and 
predictable guidelines for the marketing of fortified foods. This could be achieved by 
following a two-step procedure according to which EFSA first established upper safety levels, 
ULs, and secondly compared the ULs with the intake level of the nutrient from the regular 
diet, calculated from the natural dietary content of the nutrient and the estimates of the 
dietary patterns in the population. The contribution from dietary supplements to the total 
intake should be incorporated. It is also important to take into account the differences in the 
intake of the nutrients between age groups as well as the higher susceptibility of children and 
adolescents to the negative effects of some nutrients.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 86
7 straipsnio 4 dalies a punktas

Neturi įtakos versijai anglų kalba

Or. fr

Pakeitimo autoriai Renate Sommer, John Bowis, Holger Krahmer, María del Pilar Ayuso 
González, Avril Doyle, Horst Schnellhardt

Pakeitimas 87
7 straipsnio 4 dalies c punktas

c) į produkto maistingųjų medžiagų aprašą, 
parengtą vadovaujantis reglamentu (EB) 
Nr. ../2003 dėl su maisto produktais 
susijusių mitybinių ir sveikatingumo 
pretenzijų.

Išbraukti.

Or. de

Justification

Not necessary in this Regulation since this regulation is based on safety and does not deal 
with the aspect of communication to the consumer.
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Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 88
7 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Nurodytas vitaminų ir mineralų kiekis 
patikrinamas pasibaigus produkto laikymo 
terminui ir įvertinamas lyginant su 
priimtinomis saugiomis ribomis.

Or. en

Justification

Nutrient profiling is a matter for the Nutrition and Health Claims on Foods proposal.
It is very important for the Regulation to state when the vitamin or mineral content is going to 
be measured, i.e. the level going into the product or at the end of the shelf-life of the product.  
If the latter, then in some instances this will require a higher level of the vitamin to be added 
to achieve the stated level at the end of the shelf-life.  The acceptable level of tolerance for 
each vitamin and mineral needs to be agreed and factored into the determination of what is 
agreed to be a 'safe' level.

Pakeitimo autorius Dan Jørgensen

Pakeitimas 89
7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

4a. Komisija nustato didžiausias ribas, 
nurodytas 1 dalyje ir rekomenduojamą 
dienos normą remdamasi valdžios 
institucijos atliktu įvertinimu. Be to, 
Komisija sudaro atskirose maisto 
produktuose pasitaikančių vitaminų, 
mineralų ir „kitų medžiagų“ kiekio 
aprobojimų sąrašą. Tokie dydžiai ir kiekio 
dalies nustatymo pagrindai skelbiami.

Or. da

Justification

To prevent abuse of vitamins and minerals, safe maximum levels should be set. This approach 
gives the Commission and the food producers the real responsibility. Otherwise, consumers 
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are being asked to keep track themselves of the percentage of vitamins and minerals they have 
ingested. That is unrealistic and could, therefore, be harmful to public health.

Pakeitimo autoriai María del Pilar Ayuso González, John Bowis, Françoise Grossetête

Pakeitimas 90
7 straipsnio 5 dalis

5. Papildžius maisto produktą vitaminu arba 
mineralu pagerinimo tikslui, tokio vitamino 
ar mineralo kiekis maiste prilygs 
mažiausiam reikšmingam kiekiui, 
nurodytam direktyvos 92/496/EEB priede.
Konkrečiuose maisto produktuose ar maisto 
produktų kategorijose esantys mažiausi 
kiekiai, įskaitant bet kokius mažesnius 
kiekius, nukrypstant nuo aukščiau minėtų 
reikšmingų kiekių, nustatomi 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

5. Papildžius maisto produktą vitaminu arba 
mineralu pagerinimo tikslui, tokio vitamino 
ar mineralo kiekis maiste prilygs 
mažiausiam reikšmingam kiekiui, pvz., 15 
proc. maistingosios medžiagos atskaitinės 
vertės („Nutrient Reference Value“, NRV) 
100 g kietų medžiagų arba 7,5 proc. NRV 
100 ml skysčio, arba 5 proc. NRV 100 kcal 
(12 proc. NRV 1 MJ), arba 15 proc. NRV 
vienai porcijai. Konkrečiuose maisto 
produktuose ar maisto produktų kategorijose 
esantys mažiausi kiekiai, įskaitant bet kokius 
mažesnius kiekius, nukrypstant nuo aukščiau 
minėtų reikšmingų kiekių, nustatomi 16 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Justification

The reference levels should be aligned to the Codex Alimentarius guidelines, so that different 
levels should apply to solid products as opposed to liquid products because the portion size 
for liquids (beverages) is usually larger than for solids.

Pakeitimo autorius Chris Davies

Pakeitimas 91
7 straipsnio 5 dalis

5. Papildžius maisto produktą vitaminu arba 
mineralu pagerinimo tikslui, tokio vitamino 
ar mineralo kiekis maiste prilygs 
mažiausiam reikšmingam kiekiui, 
nurodytam direktyvos 92/496/EEB priede.
Konkrečiuose maisto produktuose ar maisto 

5. Papildžius maisto produktą vitaminu arba 
mineralu pagerinimo tikslui, tokio vitamino 
ar mineralo kiekis maiste prilygs 
mažiausiam reikšmingam kiekiui, 
nurodytam direktyvos 92/496/EEB priede.
Gėrimams nustatytas reikšmingas kiekis 
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produktų kategorijose esantys mažiausi 
kiekiai, įskaitant bet kokius mažesnius 
kiekius, nukrypstant nuo aukščiau minėtų 
reikšmingų kiekių, nustatomi 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

turėtų sudaryti 7,5 proc. rekomenduojamos 
dienos normos (RDN), nepriklausomai nuo 
to, ar jis gaunamas iš vienos, ar iš kelių 
porcijų. Konkrečiuose maisto produktuose 
ar maisto produktų kategorijose esantys 
mažiausi kiekiai, įskaitant bet kokius 
mažesnius kiekius, nukrypstant nuo aukščiau 
minėtų reikšmingų kiekių, nustatomi 16 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

Or. en

Justification

As drinks have a higher consumption pattern than foods this is a more appropriate level and 
is directly related to the amount consumed.  In addition it removes the current consumer 
confusion where single serving packs have a different formulation to products in larger multi-
serving packs.

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes, Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 92
7 a straipsnis (naujas)

7a straipsnis
Tam tikrų kitų medžiagų didžiausi ir 

mažiausi kiekiai
1. Per 2 metus po šio reglamento 
patvirtinimo dienos, Komisija privalo 
vadovaudamasi 16 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka nustatyto tam tikrų kitų 
medžiagų, kurias galima naudoti kaip 
pagerinto maisto ingredientus, didžiausius 
ir mažiausius kiekius.
2. Didžiausi kiekiai, nurodyti 1 dalyje 
nustatomi atsižvelgiant į tokius dalykus:
a) tam tikrų kitų medžiagų suvartojamo 
kiekio viršutines ribas, nustatytas remiantis 
mokslinio rizikos įvertinimo duomenimis, 
atsižvelgiant į plačiai priimtus mokslinius 
faktus ir, tam tikrais atvejais, skirtingų 
vartotojų grupių įvairaus lygio jautrumą 
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tokioms medžiagoms;
b) tam tikrų kitų medžiagių kiekius, 
gaunamus iš kitų maisto šaltinių.
3. Sąrašai, nurodyti 1 dalyje gali būti 
keičiami 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka

Or. en

Justification

The same safety rules should apply to vitamins, minerals and other substances.

Pakeitimo autoriai Holger Krahmer, Horst Schnellhardt

Pakeitimas 93
8 straipsnis

8 straipsnis Išbraukti.
Etiketės, pakuotės ir reklama
1. Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralais etikečių, pakuočių 
bei reklamoje negalima skelbti, kad 
subalansuota ir įvairi mityba yra 
nesuderinama su maisto produktų 
praturtinimu atitinkamais priedais. Kai 
kuriais atvejais dėl konkrečios maistinės 
medžiagos gali būti priimta išimtinės 
tvarkos taisyklė pagal 16 straipsnio 2 dalį.
2. Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralais etikečių, pakuočių 
bei reklamoje negalima skelbti klientus 
klaidinančios ar apgaulingos informacijos 
apie maisto produkto maistinę naudą, 
susijusią su naudojamais tokiais maisto 
papildais.
3. Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralais etikečių galima 
nurodyti, kad maistas yra papildytas tokiais 
priedais vadovaujantis reglamente (EB) Nr. 
.../2003 dėl su maisto produktais susijusių 
mitybinių ir sveikatingumo pretenzijų 
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nustatytomis sąlygomis.
4. Būtina etiketėse nurodyti šiame 
reglamente paminėtais vitaminais ir 
mineralais praturtintų produktų maistinę 
vertę. Pateikiami minėtos direktyvos 4 
straipsnio 1 dalies 2 grupėje apibrėžti 
duomenys ir visi maisto produktuose 
esančių vitaminų ir mineralų kiekiai.
5. Šio straipsio sąlygos taikomos 
nepažeidžiant direktyvos 2000/13/EB, 
reglamento (EB) Nr. .../2003 dėl su maisto 
produktais susijusių mitybinių ir 
sveikatingumo pretenzijų ir kitų maisto 
produktus reglamentuojančių teisės aktų 
nuostatų, taikomų nurodytoms maisto 
kategorijoms.
6. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės gali būti nustatytos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

Or. de

Justification

In the interests of better legislation, double regulation should be avoided. This article 
essentially just repeats existing provisions, and is therefore superfluous. The corresponding 
provisions are to be found either in the existing labelling directive or in the regulation 
currently under discussion concerning nutrition and health claims made on foods.

Pakeitimo autoriai Renate Sommer, María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Pakeitimas 94
8 straipsnio 3 dalis

3 Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralais etikečių galima 
nurodyti, kad maistas yra papildytas tokiais 
priedais vadovaujantis reglamente (EB) Nr. 
.../2003 dėl su maisto produktais susijusių 
mitybinių ir sveikatingumo pretenzijų 
nustatytomis sąlygomis.

Išbraukti.

Or. de
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Justification

The reference made in Article 8(3) to the nutrition and health claims proposal is not 
proportionate as it could severely limit the consumer’s right to be informed about the 
presence of vitamins and minerals in specific food products.  Moreover, Article 8(5) takes 
care of other relevant legislation in this respect.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 95
8 straipsnio 3 dalis

3. Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralais medžiagomis 
etikečių galima nurodyti, kad maistas yra 
papildytas tokiais priedais vadovaujantis 
reglamente (EB) Nr. .../2003 dėl su maisto 
produktais susijusių mitybinių ir 
sveikatingumo pretenzijų nustatytomis 
sąlygomis.

3. Ant maisto produktų, praturtintų 
vitaminais ir mineralais etikečių galima 
nurodyti, kad maistas yra papildytas tokiais 
priedais vadovaujantis reglamente (EB) Nr. 
.../2003 dėl su maisto produktais susijusių 
mitybinių ir sveikatingumo pretenzijų 
nustatytomis sąlygomis.

Produktai žymimi taip:
- ‘sudėtyje tikrai yra ...’ atkūrimo atveju, 
- ‘praturtintas ...’ pagerinimo ar 
praturtinimo atveju.

Or. fr

Justification

The designations of products to which a nutrient has been added must be covered in the 
regulation.

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 96
8 straipsnio 4 dalis

4. Būtina etiketėse nurodyti šiame 
reglamente paminėtais vitaminais ir 
mineralais praturtintų produktų maistinę 
vertę. Pateikiami minėtos direktyvos 4 
straipsnio 1 dalies 2 grupėje apibrėžti 

4. Būtina etiketėse nurodyti šiame
reglamente paminėtais vitaminais ir 
mineralais praturtintų produktų maistinę 
vertę. Pateikiami minėtos direktyvos 4 
straipsnio 1 dalies 2 grupėje apibrėžti 
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duomenys ir visi maisto produktuose esančių 
vitaminų ir mineralų kiekiai.

duomenys ir visi maisto produktuose esančių 
vitaminų, mineralų ir tam tikrų kitų 
medžiagų medžiagų kiekiai.Be to, turi būti 
pateikiama tokia papildoma informacija:
a) vienoje maisto porcijoje esančių 
vitaminų ir mineralinių medžiagų dalis yra 
pateikiama absoliučiais vienetais kaip 
rekomenduojamo per dieną suvartojamo 
kiekio dalis. Be to, duomenys turi būti 
pateikti apie 100 g arba 100 ml produkto, 
įvertinto pasibaigus laikymo terminui;
b) perspėjimas neviršyti nustatyto 
rekomenduojamo per dieną suvartojamo 
kiekio;
c) konkreti informacija ir, jeigu reikia, 
perspėjimai jautrioms grupėms;
d) ant visų savanoriškai pagerintų 
produktų etikečių ir pakuočių turi būti 
skelbiama informacija, kad produktas 
„nepakeičia subalansuoto, įvairaus 
maisto“;
e) jeigu produktas yra papildytas 
vitaminais, mineralais ar tam tikromis 
kitomis medžiagomis, paprastai 
nesančiomis produkte, ant produkto 
pakuotės turi būti aiškiai nurodyta, kokiais 
vitaminais ir mineralais jis yra papildytas ;
f) nubrėžiama aiški riba tarp maisto 
produkte natūraliai esančių vitaminų, 
mineralų ir tam tirkų kitų medžiagų ir 
papildų.

Or. en

Justification

The same rules have to be applied for vitamins, minerals and other bioactive substances.

Pakeitimo autoriai John Bowis, Chris Davies

Pakeitimas 97
8 straipsnio 4 dalis
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4. Būtina etiketėse nurodyti šiame 
reglamente paminėtais vitaminais ir 
mineralais praturtintų produktų maistinę 
vertę. Pateikiami minėtos direktyvos 4 
straipsnio 1 dalies 2 grupėje apibrėžti 
duomenys ir visi maisto produktuose esančių 
vitaminų ir mineralų kiekiai.

4. Būtina etiketėse nurodyti šiame 
reglamente paminėtais vitaminais ir 
mineralais praturtintų produktų maistinę 
vertę. Pateikiami minėtos direktyvos 4 
straipsnio 1 dalies 2 grupėje apibrėžti 
duomenys ir visi laikymo terminui 
pasibaigus maisto produktuose esančių 
vitaminų ir mineralų kiekiai.

Or. en

Justification

To ensure that consumers get at least the amount of vitamin or mineral declared.

Pakeitimo autoriai María del Pilar Ayuso González, John Bowis

Pakeitimas 98
8 straipsnis 6 dalis

6. Šio straipsnio nuostatų įgyvendinimo 
taisyklės gali būti nustatytos 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.

išbraukta

Or. en

Justification

Unnecessary. The measures proposed in Article 8 are clear and can be applied directly by 
manufacturers.

Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 99
9 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu Bendrija nėra patvirtinus atitinkamų 
nuostatų, valstybės narės gali priimti savo 
nuostatas dėl privalomo vitaminų ir mineralų 
naudojimo jais papildant nurodytus maisto 
produktus ar maisto produktų kategorijas 14 
straipsnyje nustatyta tvarka.

2. Jeigu Bendrija nėra patvirtinus atitinkamų 
nuostatų, valstybės narės gali priimti savo 
nuostatas dėl privalomo vitaminų ir mineralų 
naudojimo jais papildant nurodytus maisto 
produktus ar maisto produktų kategorijas 14 
straipsnyje nustatyta tvarka.
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Nuolatinio komiteto įgaliojimai uždrausti 
tokius maisto produktus / maisto produktų 
kategorijas be konkrečios su saugumu 
susijusios priežasties neturėtų būti taikomi 
produktams, kurių pagerinimas yra 
privalomas vienoje ar daugiau valstybių 
narių.

Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, valstybės narės praneša 
Komisijai apie galiojančias atitinkamas 
nacionalines nuostatas.

Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, valstybės narės praneša 
Komisijai apie galiojančias atitinkamas 
nacionalines nuostatas. Komisija paskelbia 
tokią informaciją.

Or. en

Justification

Manufacturers should be safe in the knowledge that, if they are acting on a legal requirement 
of their own Member State to carry out mandatory fortification, their products could not be 
unduly rejected by the Standing Committee.
Furthermore, the public availability of this information is in the interests of transparency, in 
accordance with the general principles set in Regulation 178/2002/EC.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 100
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, valstybės narės praneša 
Komisijai apie galiojančias atitinkamas 
nacionalines nuostatas.

Per šešis mėnesius nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos, valstybės narės praneša 
Komisijai apie galiojančias atitinkamas 
nacionalines nuostatas. Komisija išplatina 
tokią informaciją.

Or. fr

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 101
10 straipsnis

10 straipsnis išbrauktas
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Ribojamos arba draudžiamos medžiagos
1. Jeigu medžiaga arba ingredientas, 
kuriame yra viena ar kita medžiaga, 
išskyrus vitaminus ir mineralus yra 
dedamas į maisto produktus arba 
naudojamas maisto produktų gamybai 
tokiomis sąlygomis, dėl kurių tokios 
medžiagos būtų suvartojama žymiai 
daugiau, nei suvartojama įprastomis 
sąlygomis valgant subalansuotą ir įvairų 
maistą ir jeigu kiekvienu atveju valdžios 
institucijai įvertinus turimą informaciją 
nustatoma, kad tokių medžiagų 
naudojimas yra kenksmingas sveikatai, 
tokia medžiaga ir / arba ingredientas, 
kuriame yra tos medžiagos, jeigu reikia, 
16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka:
a) įtraukiama į 3 priedo A dalį ir 
uždraudžiama tą medžiagą maišyti su 
maisto produktais ar naudoti ją maisto 
produktų gamybai;
b) arba me įtraukiama į 3 Priedo B dalį ir 
leidžiama šitą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto puodukų 
tik ten nurodytomis sąlygomis.
2. Bendrijos nuostatos, galiojančios 
nurodytiems maisto produktams, gali 
apriboti ar uždrausti naudoti tam tikras 
medžiagas, neįtrauktas į šį reglamentą. 
Jei nėra Bendrijos nuostatų, valstybės gali 
pačios įvesti atitinkamus draudimus ar 
apribojimus laikydamosi 14 straipsnyje 
nustatytos tvarkos.

Or. en

Justification

"Certain other substances" should be included in Chapter II in order to apply the same safety 
rules to vitamins, minerals and other substances. Chapter III is then superfluous.
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Pakeitimo autorius Niels Busk

Pakeitimas 102
10 straipsnis

1. Jeigu medžiaga arba ingredientas, 
kuriame yra viena ar kita medžiaga, 
išskyrus vitaminus ir mineralus yra 
dedamas į maisto produktus arba 
naudojamas maisto produktų gamybai 
tokiomis sąlygomis, dėl kurių tokios 
medžiagos būtų suvartojama žymiai 
daugiau, nei suvartojama įprastomis 
sąlygomis valgant subalansuotą ir įvairų 
maistą ir jeigu kiekvienu atveju valdžios 
institucijai įvertinus turimą informaciją 
nustatoma, kad tokių medžiagų naudojimas 
yra kenksmingas sveikatai, tokia medžiaga 
ir / arba ingredientas, kuriame yra tos 
medžiagos, jeigu reikia, 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka:

1. Jeigu valdžios institucija nėra pareiškusi 
neigiamos nuomonės dėl kitų medžiagų ir 
ingredientų, kuriuose yra vienos ar kitos 
medžiagos, išskyrus vitaminus ir mineralus 
naudojimo, tokios medžiagos gali būti 
dedamos į maistą remiantis maisto 
verslovių ar bet kokių kitų suinteresuotų 
šalių pateikta byla, kurioje yra sukaupti 
moksliniai faktai, įrodantys medžiagų 
saugumą. Komisija nustato sąrašą, 
kuriame išvardinamos medžiagos, kurias 
leidžiama naudoti ir išdėstomos tokių 
medžiagų naudojimo sąlygos/

a) įtraukiama į 3 priedo A dalį ir 
uždraudžiama tą medžiagą maišyti su 
maisto produktais ar naudoti ją maisto 
produktų gamybai;
b) arba įtraukiama į 3 Priedo B dalį ir 
leidžiama šitą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto produktų 
gamybai tik ten nurodytomis sąlygomis.
2. Bendrijos nuostatos, galiojančios 
nurodytiems maisto produktams, gali 
apriboti ar uždrausti naudoti tam tikras 
medžiagas, neįtrauktas į šį reglamentą. Jei 
nėra Bendrijos nuostatų, valstybės gali 
pačios įvesti atitinkamus draudimus ar 
apribojimus laikydamosi 14 straipsnyje 
nustatytos tvarkos.

2. Maisto verslovės arba bet kokios kitos 
suinteresuotos šalys bet kada gali pateikti 
Komisijai bylą, kurioje yra sukaupti 
moksliniai faktai, įrodantys medžiagų, 
kurias ketinama naudoti kaip maisto 
papildus, saugumą.

Or. en

Justification

A positive list shall be introduced, in order to make the proposal consistent with existing 
Community food legislation. Furthermore, this ensures that only substances that are proven 
not to represent a health risk may be authorised for use. This is also in line with the general 
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EC policy on conditions for addition of substances to food, which is based on approval as a 
precondition for marketing.

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 103
10 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu medžiaga arba ingredientas, 
kuriame yra viena ar kita medžiaga, išskyrus 
vitaminus ir mineralus yra dedamas į maisto 
produktus arba naudojamas maisto produktų 
gamybai tokiomis sąlygomis, dėl kurių 
tokios medžiagos būtų suvartojama žymiai 
daugiau, nei suvartojama įprastomis 
sąlygomis valgant subalansuotą ir įvairų 
maistą ir jeigu kiekvienu atveju valdžios 
institucijai įvertinus turimą informaciją 
nustatoma, kad tokių medžiagų naudojimas 
yra kenksmingas sveikatai, tokia medžiaga ir 
/ arba ingredientas, kuriame yra tos 
medžiagos, jeigu reikia, 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka:

1. Jeigu medžiaga arba ingredientas, 
kuriame yra viena ar kita medžiaga, išskyrus 
vitaminus ir mineralus yra dedamas į maisto 
produktus arba naudojamas maisto produktų 
gamybai tokiomis sąlygomis, dėl kurių 
tokios medžiagos būtų suvartojama žymiai 
daugiau, nei suvartojama įprastomis 
sąlygomis valgant subalansuotą ir įvairų 
maistą ir jeigu kiekvienu atveju valdžios 
institucijai įvertinus turimą informaciją 
nustatoma, atsižvelgiant į skirtingų 
vartotojų grupių įvairaus lygio jautrumą 
tokioms medžiagoms kad tokių medžiagų 
naudojimas yra kenksmingas sveikatai, tokia 
medžiaga ir / arba ingredientas, kuriame yra 
tos medžiagos, jeigu reikia, 16 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka:

a) įtraukiama į 3 priedo A dalį ir 
uždraudžiama tą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto produktų 
gamybai;

a) įtraukiama į 3 priedo A dalį ir 
uždraudžiama tą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto produktų 
gamybai;

b) arba įtraukiama į 3 Priedo B dalį ir 
leidžiama šitą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto produktų 
gamybai tik ten nurodytomis sąlygomis.

b) arba įtraukiama į 3 Priedo B dalį ir 
leidžiama šitą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto produktų 
gamybai tik ten nurodytomis sąlygomis. 
Neleidžiama masiškai gydyti plačiosios 
visuomenės naudojant atitinkamas 
medžiagas kaip visuomenei tiekiamų 
pirmosios būtinybės produktų, pavyzdžiui, 
geriamo vandens papildus, išskyrus tuos 
atvejus, kuomet galima moksliškai įrodyti, 
kad tokie papildai negali pakenkti jautrių 
visuomenės grupių sveikatai.

Or. en
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Justification

Mass medication, as a general principle, does not adequately safeguard the health of 
particularly sensitive population groups and should be subject to close Community level 
scientific scrutiny.

Pakeitimo autoriai Frédérique Ries, Richard Seeber, John Bowis

Pakeitimas 104
10 straipsnio 1 dalies b punktas

b) arba įtraukiama į 3 Priedo B dalį ir 
leidžiama šitą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto produktų 
gamybai tik ten nurodytomis sąlygomis.

b) arba įtraukiama į 3 Priedo B dalį ir 
leidžiama šitą medžiagą maišyti su maisto 
produktais ar naudoti ją maisto produktų 
gamybai tik ten nurodytomis sąlygomis, 
paisant ten nurodytų didžiausių kiekių.
Tam tikslui valdžios institucija turi 
nustatyti tokių medžiagų didžiausius 
kiekius.

Or. en

Justification

As for vitamins and minerals (see Article7), maximum levels for other substances should be 
established where an EFSA evaluation has identified safety concerns and where this is 
scientifically feasible. Maximum levels can only be established for those substances where an 
EFSA evaluation has identified safety concerns (Annex III B). In cases where substances are 
under scrutiny (Annex III C) no final EFSA evaluation is available and therefore no maximum 
levels can be set.

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes, Niels Busk

Pakeitimas 105
11 straipsnis

11 straipsnis išbraukta
Medžiagos, kurių naudojimą prižiūri 

Bendrija
1. Jeigu medžiaga arba ingredientas, 
kuriame yra viena ar kita medžiaga, 
išskyrus vitaminus ir mineralus yra 
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dedamas į maisto produktus arba 
naudojamas maisto produktų gamybai 
tokiomis sąlygomis, dėl kurių tokios 
medžiagos būtų suvartojama žymiai 
daugiau, nei suvartojama įprastomis 
sąlygomis valgant subalansuotą ir įvairų 
maistą ir jeigu kiekvienu atveju valdžios 
institucijai įvertinus turimą informaciją 
nustatoma, kad tokių medžiagų 
naudojimas gali sukelti žalos sveikatai, 
tačiau tai nėra moksliškai įrodyta, tokia 
medžiaga 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka įtraukiama į 3 priedo C dalį.
2. Maisto verslovė arba kita 
suinteresuotoji šalis gali bet kada valdžios 
institucijai pateikti byla, kurioje esantys 
moksliniai duomenys įrodo, kad į 3 priedo 
C dalį įtraukta medžiaga yra saugi 
naudojant ją maisto produkte arba 
produktų kategorijoje, ir paaiškina to 
naudojimo tikslą.
3. Per ketverius metus nuo medžiagos 
įtraukimo į 3 priedo C dalį, laikantis 16 
straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos bei 
atsižvelgiant į kompetentingos institucijos 
nuomonę apie jai pateiktą įvertinti 2 
dalyje apibrėžtas bylas nusprendžiama, ar 
iš esmės leisti naudoti 3 priedo C dalyje 
išvardytas medžiagas, ar įtraukti jas į 3 
priedo A arba B dalis.

Or. en

Pakeitimo autorius Avril Doyle

Pakeitimas 106
11 straipsnio 1 dalis

1. Jeigu medžiaga arba ingredientas, 
kuriame yra viena ar kita medžiaga, išskyrus 
vitaminus ir mineralus yra dedamas į maisto 
produktus arba naudojamas maisto produktų 
gamybai tokiomis sąlygomis, dėl kurių 

1. Jeigu medžiaga arba ingredientas, 
kuriame yra viena ar kita medžiaga, išskyrus 
vitaminus ir mineralus yra dedamas į maisto 
produktus arba naudojamas maisto produktų 
gamybai tokiomis sąlygomis, dėl kurių 
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tokios medžiagos būtų suvartojama žymiai 
daugiau, nei suvartojama įprastomis 
sąlygomis valgant subalansuotą ir įvairų 
maistą ir jeigu kiekvienu atveju valdžios 
institucijai įvertinus turimą informaciją 
nustatoma, kad tokių medžiagų naudojimas 
gali sukelti žalos sveikatai, tačiau tai nėra 
moksliškai įrodyta, tokia medžiaga 16 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
įtraukiama į 3 priedo C dalį.

tokios medžiagos būtų suvartojama žymiai 
daugiau, nei suvartojama įprastomis 
sąlygomis valgant subalansuotą ir įvairų 
maistą ir jeigu kiekvienu atveju valdžios 
institucijai įvertinus turimą informaciją 
nustatoma, kad tokių medžiagų naudojimas 
gali sukelti žalos sveikatai, tačiau tai nėra 
moksliškai įrodyta, atsižvelgiant į skirtingų 
vartotojų grupių įvairaus lygio jautrumą 
tokioms medžiagoms tokia medžiaga 16 
straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka 
įtraukiama į 3 priedo C dalį.

Or. en

Justification

Particular care must be taken to safeguard the health of sensitive population groups such as 
neonates and young children.

Pakeitimo autoriai Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 107
12 straipsnio 2 dalies a punktas

a) Vitaminai ir mineralai, kurie gali būti 
naudojami kaip maisto papildai pagal 1 
priedo sąlygas.

a) Vitaminai, mineralai ir tam tikros kitos 
medžiagos kurios gali būti naudojamos kaip 
maisto papildai pagal 1 ir 3 priedo sąlygas ir 
priežastys, dėl kurių jos įtrauktos į šiuos 
priedus.

Or. en

Justification

The same principles for other substances should apply as stated for vitamins and minerals.

Pakeitimo autoriai Phillip Whitehead, Linda McAvan

Pakeitimas 108
12 straipsnio 2 dalies f punktas

f) Informacija apie 3 priede nurodytas išbraukta
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medžiagas ir priežastys, dėl kurių jos 
įtrauktos į šiuos priedus.

Or. en

Pakeitimo autorius Frederika Brepoels

Pakeitimas 109
12 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) ir f b punktas (naujas)

fa) Sąrašas vitaminų, mineralų ir tam 
tikrų kitų medžiagų, kurias privaloma 
naudoti vadovaujantis nacionalinių 
nuostatų reikalavimais pagal 9 straipsnio 
sąlygas.

fb) Sąrašas medžiagų, kurias draudžiama 
naudoti arba kurių naudojimas apribotas 
nacionaliniu lygmeniu pagal 4 straipsnio 
sąlygas.

Or. nl

Justification

The amendments proposed by the rapporteur are in the same spirit as the proposals in 
Articles 4 and 9; the aim is to institute a transparent system.

Pakeitimo autorius María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 110
12 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) ir f b punktas (naujas)

fa) sąrašas medžiagų, kurias privaloma 
naudoti nacionaliniu lygmeniu.

fb) sąrašas medžiagų, kurias draudžiama 
naudoti nacionaliniu lygmeniu.

Or. es
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Justification

In the interests of greater transparency and consistency.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête

Pakeitimas 111
12 straipsnio 2 dalies f a punktas (naujas) ir f b punktas (naujas)

fa) sąrašas medžiagų, kurias privaloma 
naudoti nacionaliniu lygmeniu.
fb) sąrašas medžiagų, kurias draudžiama 
naudoti nacionaliniu lygmeniu.

Or. fr

Justification

Consistency with the preceding amendments.

Pakeitimo autorius Karin Scheele

Pakeitimas 112
13 straipsnis

Nepažeisdamos Sutarties ir ypač 28 ir 30 
straipsnių nuostatų, valstybės narės negali 
apriboti ar uždrausti prekiauti maisto 
produktais, kurie atitinka šio reglamento ir jį 
įgyvendinti priimtų Bendrijos aktų 
nuostatas, taikydamos nesuderintas atskirų 
valstybių vitaminų ir mineralų dėjimo į 
maisto produktus taisykles. 

1. Nepažeisdamos 2 dalies nuostatų, 
valstybės narės negali apriboti ar uždrausti 
prekiauti maisto produktais, kurie atitinka 
šio reglamento ir jį įgyvendinti priimtų 
Bendrijos aktų nuostatas.

2. Šis reglamentas neturi įtakos valstybių 
narių teisei taikyti arba įvesti, 
vadovaujantis Sutarties ir ypač 28 ir 30 
straipsnių nuostatomis griežtesnes 
vitaminų, mineralinių ir tam tikrų kitų 
medžiagų dėjimo į maisto produktus 
taisykles, kurios jų manymu yra būtinos 
siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą ir 
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kurios neprieštarauja šio reglamento 
nuostatoms.
3. Per šešis mėnesius po reglamento 
įsigaliojimo valstybės narės praneša 
Komisijai apie jau taikomas atitinkamas 
atskirų valstybių nuostatas.

Or. de

Justification

This amendment is intended to replace the rapporteur's Pakeitimas 28. In the case of 'certain 
other substances', Member States should be given the power to keep or introduce national 
provisions. The third paragraph of Pakeitimas 28 is omitted, as it is covered by Pakeitimas 22 
to Article 10 a (new), paragraph 3.

Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 113
14 straipsnio 2 dalis

2. Jeigu valstybė narė nusprendžia kad yra 
būtina priimti naujus teisės aktus, ji 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
praneša apie planuojamas priemones ir 
pateikia jas pateisinančius argumentus.

2. Jeigu valstybė narė nusprendžia kad 
saugumo sumetimais yra būtina priimti 
naujus teisės aktus, ji Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms praneša apie 
planuojamas priemones ir pateikia jas 
pateisinančius argumentus.

Or. en

Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 114
16 straipsnio 1 dalis

1. Komisijai paramą teikia Maisto grandinės 
ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, 
įkurtas pagal reglamento (EB) 178/2002 58 
straipsnio 1 dalies nuostatas, toliau 
vadinamas „Komitetu“.

1. Komisijai paramą teikia Maisto grandinės 
ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, 
įkurtas pagal reglamento (EB) 178/2002 58 
straipsnio 1 dalies nuostatas, toliau 
vadinamas „Komitetu“, atsižvelgdamas į 
valdžios institucijos nuomonę.
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Or. en

Justification

The Committee should, when delivering an opinion in the framework of commitology, take its 
decisions on the basis of scientific evidence and take into account the opinion delivered by 
EFSA.

Pakeitimo autorius María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 115
17 straipsnis

Kad palengvintų maisto produktų, į kuriuos 
įdėta vitaminų ir mineralinių medžiagų bei 
kurių sudėtyje yra 3 priedo B ir C dalyje 
išvardytų medžiagų veiksmingą 
monitoringą, valstybės narės gali reikalauti, 
kad gamintojas arba asmuo, teikiantis 
produktą į rinką tos valstybės teritorijoje, 
kompetentingai institucijai apie jo pateikimą 
į rinką praneštų nusiųsdamas jai tam 
produktui naudojamos etiketės pavyzdį.

Vieninteliam tikslui – palengvinti maisto 
produktų, į kuriuos įdėta vitaminų ir 
mineralinių medžiagų bei kurių sudėtyje yra 
3 priedo B ir C dalyje išvardytų medžiagų 
veiksmingą monitoringą, valstybės narės 
gali reikalauti, kad gamintojas arba asmuo, 
teikiantis produktą į rinką tos valstybės 
teritorijoje, kompetentingai institucijai apie 
jo pateikimą į rinką praneštų nusiųsdamas jai 
tam produktui naudojamos etiketės pavyzdį.

Or. es

Justification

The purpose of the notification procedure should be to provide the Member States with 
information concerning the marketing of enriched foods; it may not be converted into a prior-
authorisation procedure.  Notification must be restricted to the layout of the product label at 
the time of marketing.

Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 116
19 straipsnio 3 dalis

Maisto produktai, pateikti rinkai arba 
pažymėti etiketėmis iki [šešto mėnesio po 
paskelbimo pirmos dienos], neatitinkantys 
šio reglamento nuostatų gali būti 
parduodami iki [septyniolikto mėnesio po 

Maisto produktai, pateikti rinkai arba 
pažymėti etiketėmis iki [šešto mėnesio po 
paskelbimo pirmos dienos], neatitinkantys 
šio reglamento nuostatų gali būti 
parduodami iki [dvidešimt trečio mėnesio po 
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paskelbimo pirmos paskutinės dienos]. paskelbimo pirmos paskutinės dienos] arba 
iki laikymo termino pabaigos, žiūrint kuris 
terminas sueis pirmiau.

Or. en

Justification

This allows time for businesses to use up existing stock.

Pakeitimo autorius María del Pilar Ayuso González

Pakeitimas 117
Article 19, paragraph 3

Maisto produktai, pateikti rinkai arba 
pažymėti etiketėmis iki [šešto mėnesio po 
paskelbimo pirmos dienos], neatitinkantys 
šio reglamento nuostatų gali būti 
parduodami iki [septyniolikto mėnesio po 
paskelbimo pirmos paskutinės dienos].

Maisto produktai, pateikti rinkai arba 
pažymėti etiketėmis iki [dvylikto mėnesio po 
paskelbimo pirmos dienos], neatitinkantys 
šio reglamento nuostatų gali būti 
parduodami tol, kol nebus parduotos visos 
atsargos.

Or. es

Justification

Acceptance of products which do not comply with this Regulation, but which have been 
marketed before the date laid down in Article 19, confirms the process of harmonisation 
whilst reducing the immediate burden on businesses.

Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 118
1 priedo 2 dalies 13 punktas

Fluoridas išbraukta

Or. en

Justification

There is no call for the addition of fluoride to food.
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Pakeitimo autoriai Renate Sommer, John Bowis, Françoise Grossetête

Pakeitimas 119
2 priedas, įrašyti naują punktą skyriuje „Mineralinės medžiagos“

Kalcio sulfatas

Or. de

Justification

Reference to Directive 2004/5/EC of 20 January 2004 which authorised the use of calcium 
sulphate in dietetic foods.

Pakeitimo autorius John Bowis

Pakeitimas 120
2 priedas, įrašyti naują punktą skyriuje „Mineralinės medžiagos“

kalio fosfatas
natrio fosfatas

Or. en

Justification

Potassium phosphate and sodium phosphate are permitted under EC legislation on 
miscellaneous additives.

Pakeitimo autorius Françoise Grossetête, 

Pakeitimas 121
2 priedas, įrašyti naują punktą skyriuje „Mineralinės medžiagos“

Piridoksino dipalmitatas

Or. fr

Justification

To remedy an omission in so far as these substances are already authorised.
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Pakeitimo autoriai Jillian Evans, Bart Staes

Pakeitimas 122
3 priedas

Medžiagos, kurias draudžiama naudoti kaip 
maisto papildus arba kurių naudojimui 

taikomos tam tikros taisyklės

Medžiagos, kurias leidžiama naudoti kaip 
maisto papildus arba kurių naudojimui 

taikomos tam tikros taisyklės
A dalis– Uždraustos medžiagos A dalis – Medžiagos, kurias galima naudoti 

kaip priedus
B dalis – Medžiagos, kurių naudojimas yra 
apribotas

B dalis – Medžiagos, kurių naudojimas yra 
apribotas

C dalis – Medžiagos, kurių naudojimą 
prižiūri Bendrija

Or. en

Justification

Vitamins and minerals allowed for fortification are on a positive list. Consumers need the 
same level of protection for bioactive substances which are added to give specific properties 
to foodstuffs. Extracts with hormonal effects (mainly phytohormones) or bioactive substances 
like caffeine, nicotine or quinine should be carefully checked before any addition to food is 
authorised. Therefore a positive list, indicating the restrictions on use and maximum contents, 
needs to be established for such extracted or synthesized substances.
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