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Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimą pateikė Renate Sommer

Pakeitimas 233
14 straipsnio antraštė ir 1 dalis

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

1. Pagal 10 straipsnio 1 dalyje numatytus 
reikalavimus prieš produktui pirmą kartą 
patenkant į rinką, gamintojas, o jei 
produktas yra pagamintas trečiojoje šalyje 
– importuotojas paprastu paštu, tačiau 
geriausia moderniais ryšio būdais (įskaitant 
el. paštą), praneša apie tai atsakingai 
institucijai.

Institucija: Institucija:
a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo datos 
patvirtina raštiškai, kad prašymą gavo.

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

Tvirtinamajame rašte nurodo datą, kada 
gautas pranešimas;

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

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai apie pranešimą bei pateikia joms 
patį pranešimą ir visą gamintojo ar 
importuotojo suteiktą papildomą 
informaciją;

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

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

Or. de

Justification

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

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

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

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 351
4 straipsnio 3 dalies a punktas

a) sveikatingumo teiginiais; a) sveikatingumo teiginiai, išskyrus 
mokslinių terminų sklaidą;

Or. de

Pakeitimą pateikė John Bowis

Pakeitimas 352
Priedo naujas skirsnis po skirsnio „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

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

Or. en

Justification

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