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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 60

Atmeta Komisijos pasiūlymą;

Or. en
Justification

This is overly-burdensome regulation that would provide very little if any benefit to the 
consumer.  This proposal exceeds the powers of the EU to interfere in member state health 
policies and would adverse impacts on food and marketing and advertising, thus removing 
information from the consumer.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 61
2a konstatuojamoji dalis (nauja)

2a) Tuo pačiu metu siekiant užtikrinti 
didžiausią, kokia tik įmanoma, vartotojo 
apsaugą, reglamentas dėl sveikatos teiginių 
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netaikomas valstybėms narėms, kurios 
draudžia sveikatos teiginius.

Or. da

Justification

In some Member States, a ban on health claims is an aspect of a high level of consumer 
protection. The Regulation should not apply to those Member States so that they can maintain 
their ban. The internal market should not take precedence over consumer protection.

Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead

Pakeitimas 62
5a konstatuojamoji dalis (nauja)

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 63
8 konstatuojamoji dalis

8) Šiuo metu kai kuriose valstybėse narėse 
etiketės ir maisto produktų, kurie yra susiję 
su medžiagomis, nurodytomis esant 
naudingomis, ar dėl kurių šiuo metu nėra 
mokslinio susitarimo, reklamos yra labai 
įvairios. Būtina užtikrinti, kad būtų 

8) Šiuo metu kai kuriose valstybėse narėse 
etiketės ir maisto produktų, kurie yra susiję 
su medžiagomis, nurodytomis esant 
naudingomis, ar dėl kurių šiuo metu nėra 
mokslinio susitarimo, reklamos yra labai 
įvairios. Todėl būtina užtikrinti, kad būtų 
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nurodytas medžiagų, kurioms kuriamas 
teiginys, naudingas maistinis ar 
psichologinis efektas.

moksliškai nurodytas medžiagų, kurioms 
kuriamas teiginys, naudingas maistinis ar 
psichologinis efektas ir, tuo pačiu metu, kad 
jas vartojant būtų mažai tikėtinas koks nors 
galimas šalutinis poveikis.

Or. da

Justification

It is not justifiable to require individual consumers to be responsible for avoiding negative 
side-effects of their food. This places great demands on individual consumers as to which 
food they buy, which members of the family may eat what and in what quantities. Unless there 
is a requirement that the scientific documentation also includes long-term studies of side-
effects and the stability of the substances, consumers are at risk of being exposed to a health 
hazard at the same time as there is insufficient evidence of the products' healthy qualities.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 64
10a konstatuojamoji dalis (nauja)

10a) Mitybos ir sveikatos teiginiai 
informuoja vartotojus apie ypatingas 
maisto produkto savybes. Ypač svarbu, kad 
vartotojas suprastų maisto produkto 
vaidmenį ir vietą subalansuotoje mityboje.
Todėl Komisija, remdamasi moksliniu 
ESMD patarimu, turėtų sukurti nurodymus 
dėl maistinių medžiagų suvartojimo dydžių, 
kuriuos reikės rašyti ant etiketės.

Or. en

Justification

It is vital that consumers are provided with adequate information about how individual 
foodstuffs, particularly those that bear claims, fit into a balanced diet. Therefore it would be 
appropriate that the food making nutrition and health claims clearly includes on the label the 
framework of a balanced diet and a healthy lifestyle.
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Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 65
10b konstatuojamoji dalis (nauja)

10b) Prieš reglamento įsigaliojimą būtina 
sukurti aiškų ir tikslų „vidutinio vartotojo“ 
apibrėžimą.

Or. da

Justification

The present definition of 'average consumer' is inadequate and cannot therefore be used as a 
tool for establishing a sensible framework to determine what are reasonable health claims. It 
would be reasonable to select criteria as a basis for assessing when a consumer may be 
regarded as 'well-informed' or 'circumspect'. It is necessary to explain which criteria and 
yardsticks define the average European consumer so as to avoid misrepresentation of certain 
consumer groups at the same time as ensuring that producers are able to document consumer 
perceptions of health claims.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 66
10c konstatuojamoji dalis (nauja)

10c) Pagal proporcingumo principą ir 
siekiant leisti veiksmingą jame esančių 
apsaugų taikymą, šio reglamento objektas 
yra vidutinis vartotojas, kuris yra gana 
gerai informuotas ir gana pastabus bei 
apdairus, atsižvelgiant į socialinius, 
kultūrinius ir lingvistinius faktorius, kaip 
interpretuota pagal Teisingumo Teismą, bet 
taip pat apima nuostatas, siekiančias 
neleisti vartotojų išnaudojimo, dėl kurių 
ypatybių klaidinami teiginiai juos daro 
ypač pažeidžiamus.

Or. en

Justification

General introduction to art.2 para. 8 definition of "average consumer".
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Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 67
10d konstatuojamoji dalis (nauja)

10d) Nuo klaidinančių teiginių reikėtų 
apsaugoti visus vartotojus, tačiau 
Teisingumo Teismas mano, kad būtina 
spręsti dėl reklamos atvejų, nes direktyva
Nr. 84/450 EEB priimta siekiant ištirti 
poveikį nacionaliniam tipiniam vartotojui.
Pagal proporcingumo principą ir siekiant 
leisti veiksmingą jame esančių apsaugų 
taikymą, šio reglamento objektas yra 
vidutinis vartotojas, kuris yra gana gerai 
informuotas ir gana pastabus bei apdairus, 
atsižvelgiant į socialinius, kultūrinius ir 
lingvistinius faktorius, kaip interpretuota 
pagal Teisingumo Teismą, bet taip pat 
apima nuostatas, siekiančias neleisti 
vartotojų išnaudojimo, dėl kurių ypatybių 
klaidinami teiginiai juos daro ypač 
pažeidžiamus.

Or. en

Justification

By analogy with 'unfair trading practices', it is important to delete the definition of 'average 
consumer' from this article. The prime concern is to protect all consumers against misleading 
claims, and it is essential that all consumers should be covered, with due account taken of 
vulnerable consumers.
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 68
10e konstatuojamoji dalis (nauja)

10e) Mitybos ir sveikatos teiginiai 
informuoja vartotojus apie ypatingas 
maisto produkto savybes. Ypač svarbu, kad 
vartotojas suprastų maisto produkto 
vaidmenį ir vietą subalansuotame maiste. 
Todėl Komisija, remdamasi moksliniu 
institucijos patarimu, turėtų sukurti 
nurodymus dėl maistinių medžiagų 
suvartojimo dydžių, kuriuos reikės rašyti 
ant etiketės.

Or. en

Justification

It is vital that consumers are provided with adequate information about how individual 
foodstuffs, particularly those that bear claims, fit into a balanced diet. Therefore it is 
appropriate in case of nutrition and health claims made on foods to clearly include on the 
label guidance as to a balanced diet and a healthy lifestyle.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 69
11 konstatuojamoji dalis

11) Į maisto produktą tūrėtų būti leidžiama 
pridėti tik tų vitaminų ir mineralinių 
medžiagų, kurie paprastai yra aptinkami ir 
vartojami kaip mitybos dalis bei laikomi 
pagrindinėmis maistinėmis medžiagomis, 
tačiau tai nereiškia, kad jų pridėjimas yra 
būtinas. Turėtų būti vengiama galimų 
nesutarimų dėl šių pagrindinių maistinių 
medžiagų nustatymo. Todėl reikia sukurti 
tikslų šių vitaminų ir mineralinių medžiagų 
sąrašą.

11) Į maisto produktą pridėti tūrėtų būti 
leidžiama tik tų vitaminų ir mineralinių 
medžiagų, kurie paprastai yra aptinkami ir 
vartojami kaip mitybos dalis bei laikomi 
pagrindinėmis maistinėmis medžiagomis, 
tačiau tai nereiškia, kad jų pridėjimas yra 
būtinas. Turėtų būti vengiama galimų 
nesutarimų dėl šių pagrindinių maistinių 
medžiagų nustatymo. Todėl reikia sukurti 
tikslų šių vitaminų ir mineralinių medžiagų 
sąrašą. Su mityba ir sveikata susijusių 
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teiginių mokslinis pagrindimas turi būti 
proporcingas naudingam poveikiui, apie 
kurį teigiama.

Or. en

Justification

The materiality of the applied claim must be proportionate to the requirements on the 
advancement of scientific substantiation.

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb

Pakeitimas 70
13a konstatuojamoji dalis (nauja) 

13a) Galimybė naudoti teiginį „neriebus“
tepamiems riebalams numatyta 1994 m. 
gruodžio 5 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 
2991/941,  todėl papildomi apribojimai 
teiginiams dėl riebalų kiekio tepamiems 
maistiniams riebalams kol kas neturėtų 
būti taikomi. 

_________________________
1 OL L 316, 1994-12-09, p. 2.

Or. en

Justification

This Regulation should not apply to spreadable fats, for which the Regulation (EC) 2991/94 
provides separate rules. It should be clearly stated that claims on the levels of fat will not be 
applied for the time being to spreadable fats. Such claims are currently permitted under the 
Nutrition Labelling Directive in relation to the general Labelling Directive and on the basis 
of specific national legislation and guidelines (Austria, Germany, Netherlands, UK, etc.). 
These claims have been in use for more than 40 years and have contributed to consumers 
knowledge.

This amendment replaces amendment 5 from the draft opinion.
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Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead

Pakeitimas 71
17 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb

Pakeitimas 72
20 konstatuojamoji dalis

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

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

Or. en

Justification

It is the meaning of the health claim rather than a semantic examination of its wording that 
should be examined and authorised by the Authority.

*** If the amendment above is admissible, withdraw amendment 7 ***
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Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead

Pakeitimas 73
20 konstatuojamoji dalis

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

20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
formuluojant ir pristatant sveikatos teiginius, 
privaloma atsižvelgti į institucijos nuomonę 
ir į po jos sekančią leidimo išdavimo 
procedūrą.
Leidimo procedūra turėtų apimti prašymą, 
kad vartotojų grupė nuspręstų dėl teiginio 
suvokimo ir supratimo.

Or. en

Justification

'Must' strengthens the text. Consumers might perceive the meaning of a claim differently from 
the intention of scientists and/or industry. It is therefore important to introduce a consumer 
panel in the authorisation procedure.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 74
20 konstatuojamoji dalis

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

20) Siekiant užtikrinti, kad sveikatos 
teiginiai būtų teisingi, aiškūs, patikimi ir 
naudingi vartotojui renkantis sveiką mitybą, 
formuluojant ir pristatant sveikatos teiginius, 
turėtų būti atsižvelgta į institucijos nuomonę 
ir į po jos sekančią leidimo išdavimo 
procedūrą.

Or. da

Justification

It is essential that health claims are authorised in the light of a specific assessment of the 
wording and presentation of the health claim.
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Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 75
21 konstatuojamoji dalis

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

išbraukta

Or. da

Justification

Claims should not be authorised if a scientific risk assessment cannot provide all the 
information on which a risk management decision should be based. In so far as 'other 
legitimate factors' are to form part of the assessment, these factors should be clearly defined 
and criteria should be laid down in regard to those factors. This establishes a standard frame 
of reference for deciding whether a claim should be allowed or prohibited. These factors must 
be clarified before the notification procedure for claims can take effect.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 76
25a konstatuojamoji dalis (nauja)

25a) Registravimo duomenys turi būti tokio 
pobūdžio, kad juos galėtų palyginti įvairios 
valstybės. Verslininkai, kurie į rinką 
pateikia savo gaminius su sveikatos 
teiginiais, turėtų padengti dalį papildomų 
tikrinimo išlaidų.

Or. da

Justification

To be able to make use of data, e.g. in assessing and improving overall nutrition policy, it 
must be possible to compare them across the Member States. As it is likely that authorisation 
of claims will bring operators economic benefits, operators who market their products via 
health claims should bear part of the cost of checks and monitoring. One lesson to be learned 
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from the GMO affair is that greater financial resources should be available to carry out the 
necessary checks and that it is the taxpayer who will be left with the additional costs.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 77
1 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Šio reglamento nuostatos taikomos 
išimtinai tik toms valstybėms narėms, 
kurios jau pripažįsta sveikatos teiginius.

Or. da

Justification

In some Member States, a ban on health claims is an aspect of a high level of consumer 
protection. The Regulation should not apply to those Member States so that they can maintain 
their ban. The internal market should not take precedence over consumer protection.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 78
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis reglamentas taikomas mitybos ir 
sveikatos teiginiais žymint, pristatant ir 
reklamuojant maisto produktus, tiekiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiamasi 
tiekti restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms.

2. Šis reglamentas taikomas mitybos ir 
sveikatos teiginiais žymint, pristatant ir 
reklamuojant maisto produktus, tiekiamus 
parduoti ir kuriuos ketinama teikti 
galutiniam vartotojui, įskaitant maisto 
produktus, kurie tiekiami parduoti 
nesupakuoti arba tiekiami dideliais 
kiekiais. Jis taip pat taikomas atsižvelgiant į 
maisto produktus, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms. Šis reglamentas netaikomas 
prekių ženklams, kurie atitinka 1988 m. 
gruodžio 21 d. pirmąją Tarybos direktyvą 
Nr.  89/104/EEB, skirtą suvienodinti 
valstybių narių įstatymus, susijusius su 
prekių ženklais¹ ir 1993 m. gruodžio 20 d. 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl 
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Bendrijos prekės ženklo².
_________________
¹ UL L 40, 1989-02-11, p. 1.
² UL L 11, 1994-01-14, p. 1.

Or. en

Justification

Safeguarding the protection of consumer in the event of trade marks could be achieved during 
their registration (pursuant to Art. 3 of Directive 89/104 on trade marks). The covering of 
trade marks with this Regulation would imply double regulation: both at the level of trade 
mark registration and at the level of nutrition and health claims.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 79
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis reglamentas taikomas mitybos ir 
sveikatos teiginiais žymint, pristatant ir 
reklamuojant maisto produktus, tiekiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms.

2. Šis reglamentas taikomas mitybos ir 
sveikatos teiginiais žymint, pristatant ir 
reklamuojant maisto produktus, kurie yra 
tiekiami parduoti ir ketinami tiekti 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms. Šis reglamentas netaikomas 
rūšių pavadinimams, kurios atitinka 
direktyvą Nr. 89/104/EEB ir iš dalies 
pakeistą reglamentą (EB) Nr. 40/94.

Or. nl

Justification

To enable existing brand names to be retained and their use to continue.

To preserve consumer confidence. 
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Pakeitimą pateikė Henrik Dam Kristensen

Pakeitimas 80
1 straipsnio 2 dalis

2. Šis reglamentas taikomas mitybos ir 
sveikatos teiginiais žymint, pristatant ir 
reklamuojant maisto produktus, tiekiamus 
galutiniam vartotojui. Jis taip pat taikomas 
maisto produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms.

2. Šis reglamentas taikomas mitybos ir 
sveikatos teiginiams, sukurtiems maisto 
produktams žymėti, pristatant ir 
reklamuojant maisto produktus, tiekiamus 
galutiniam vartotojui, įskaitant maisto 
produktus, kurie yra pateikti parduoti 
nesupakuoti arba tiekiami dideliais 
kiekiais. Jis taip pat taikomas maisto 
produktams, kuriuos ruošiama tiekti 
restoranams, ligoninėms, mokykloms, 
valgykloms ir kitoms viešojo maitinimo 
įstaigoms.

Or. en

Justification

It is important that all kinds of commercial communications for foods are included in the 
provisions of this Regulation. At the same time foods which are placed on the marked 
unpacked or supplied in bulk are not left out of the provisions of this Regulation.

Pakeitimą pateikė Henrik Dam Kristensen

Pakeitimas 81
1 straipsnio 2a dalis (nauja)

2a. Maisto produkto etiketėje, pristatyme 
arba reklamoje parodytas prekės ženklas, 
kategorijos pavadinimas arba išgalvotas 
pavadinimas, kurį vartotojai gali suprasti 
kaip mitybos arba sveikatos teiginį, gali 
būti naudojamas tik kartu su toje etikete, 
pristatyme arba reklamoje esančiu 
atitinkamai susijusiu mitybos arba 
sveikatos teiginiu, kuris atitinka šio 
reglamento nuostatas. Taigi kategorijos 
pavadinimas, prekės ženklas arba 
išgalvotas pavadinimas, kuris nurodo arba 
teigia, kad produktas daro poveikį sveikatai 
arba tam tikroms ligoms, turi būti lydimas 
sveikatos teiginio, o prekės ženklas, 
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kategorijos pavadinimas arba išgalvotas 
pavadinimas, kuris remiasi tam tikromis 
maistinėmis medžiagomis, turi būti lydimas 
mitybos teiginio. Prekių ženklams, 
kategorijos pavadinimams arba 
išgalvotiems pavadinimams, sukurtiems 
prieš 2005 m. sausio 1 d., ši nuostata 
taikoma nuo [įsigaliojimo datos plius dveji 
metai].

Or. en

Justification

It is important that trade marks brad names or fancy names which can be perceived as a 
nutrition/and or health claim by the consumers is also regulated in accordance with the 
provisions laid down in the regulation.

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 82
1 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Šis reglamentas netaikomas prekių 
ženklams, kurie atitinka direktyvos Nr. 
89/104/EEB nuostatas ir reglamentą (EB) 
Nr. 40/84.
Bet kokio kito tipo komercinės kategorijos 
pavadinimas (pavyzdžiui, bendrojo įstatymo 
prekių ženklai ir prekių pavadinimai), 
kurio naudojimas patenka į šio reglamento 
kompetenciją, su sąlyga, kad jei komercinės 
kategorijos pavadinimas pats yra mitybos 
arba sveikatos teiginys, jis yra lydimas 
mitybos arba sveikatos teiginio visada, kai 
tik kategorijos pavadinimas yra 
panaudojamas maisto produkto etiketėje, 
reklamoje arba pristatyme.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 83
2 straipsnio 2 dalies 1 punktas

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

pristatymas, kuris nėra privalomas pagal 
Bendrijos arba nacionalinius įstatymus, 
įskaitant vaizdinį, grafinį ar simbolinį 
pristatymą, kuriuo nurodoma arba leidžiama 
suprasti, kad maisto produktas turi 
išskirtinių savybių, išskyrus rūšių 
pavadinimus, jau įregistruotus kaip prekių 
ženklai;

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 84
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas

8) vidutinis vartotojas – vartotojas, kuris 
yra pakankamai gerai informuotas ir 
pakankamai atidus bei atsargus.

išbraukta

Or. nl

Justification

By analogy with 'unfair trading practices', it is important to delete the definition of 'average 
consumer' from this article. The prime concern is to protect all consumers against misleading 
claims, and it is essential that all consumers should be covered, with due account taken of 
vulnerable consumers.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 85
2 straipsnio 2 dalies 8 punktas
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8) vidutinis vartotojas – vartotojas, kuris 
yra pakankamai gerai informuotas ir 
pakankamai atidus bei atsargus.

išbraukta

Or. da

Justification

The present definition of 'average consumer' is inadequate and cannot therefore be used as a 
tool for establishing a sensible framework to determine what are reasonable health claims. It 
would be reasonable to select criteria as a basis for assessing when a consumer may be 
regarded as 'well-informed' or 'circumspect'. It is necessary to explain which criteria and 
yardsticks define the average European consumer so as to avoid misrepresentation of certain 
consumer groups at the same time as ensuring that producers are able to document consumer 
views of health claims.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 86
2 straipsnio 2 dalies 8a punktas (nauja)

8a) maisto papildai – maisto produktai, 
kurių tikslas yra papildyti įprastą mitybą ir 
kurie yra koncentruoti maistinių medžiagų 
šaltiniai arba kitos pavienės arba sudėtinės 
medžiagos, turinčios mitybos arba 
psichologinį poveikį, sunormuotos dozių 
forma, pavyzdžiui, kapsulės, pastilės, 
tabletės, piliulės ir kitos panašios skysčių ir 
miltelių formos, skirtos vartoti tiksliais, 
mažais kiekiais.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 87
3 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)
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da) - prieštarauja nacionalinės mitybos 
patarimui.

Or. da

Justification

Dietary habits vary between Member States and claims should therefore be in line with 
national dietary advice.

Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead

Pakeitimas 88
4 straipsnio antraštinė dalis

Teiginių apie poveikį mitybai ir sveikatai 
vartojimo apribojimai

Teiginių apie poveikį mitybai ir sveikatai 
vartojimo sąlygos

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 89
4 straipsnio antraštinė dalis

Teiginių apie poveikį mitybai ir sveikatai 
vartojimo apribojimai

Teiginių apie poveikį mitybai ir sveikatai 
vartojimo sąlygos

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 
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Pakeitimą pateikė Toine Manders

Pakeitimas 90
4 straipsnis

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
apribojimai

Mitybos profilis

1. Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
priėmimo, Komisija, pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą, nustato 
specialius mitybos profilius, kurių turi būti 
laikomasi apibūdinant kai kurias maisto 
kategorijas mitybos ir sveikatos teiginiais.
Nustatant mitybos profilius, ypač svarbu 
nurodyti šių maisto medžiagų maisto 
produktuose esančius kiekius:

1. Per 18 mėnesių nuo šio reglamento 
priėmimo, Komisija praneša Parlamentui ir 
Tarybai apie kuriamų mitybos profilių 
patrauklumą ir tinkamumą, kurie yra 
mitybos ir sveikatos teiginių sąlyga. 
Pranešimas sudaromas pasikonsultavus su 
institucija ir su tuo susijusiomis šalimis, 
ypač su maisto pramonės gamintojais. Šis 
pranešimas yra paremtas mitybos, 
maistinių medžiagų ir jų ryšio su sveikata 
mokslo žiniomis ir ypač atsižvelgia į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių 

a) tam tikrų maistinių ir kitų medžiagų 
kiekius, esančius maisto produkte;

b) saldiklių b) maisto produkto ar tam tikrų maisto 
produktų kategorijų vaidmenį ir svarbą 
mityboje;

c) druskos (natrio). c) vidutinę maisto produktų maistinių 
medžiagų, kurios, kaip įrodyta moksliškai, 
turi naudingą poveikį sveikatai, sudėtį.

Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis dietologijos ir 
mitybos žiniomis bei jų ryšiu su sveikata, 
ypač maisto medžiagų įtaka chroniškoms 
ligoms. Nustatydama mitybos profilius, 
Komisija klaus institucijos patarimo ir 
konsultuosis su susijusiomis šalimis, visų 
pirma maisto pramonės atstovais ir 
vartotojų asociacijomis. Atsižvelgiant į 
susijusią mokslinę raidą atliekami 
išplėtimai ir papildymai, priimami pagal 23 
straipsnio 2 dalyje minimą procedūrą.

Jeigu pranešimas nurodo, kad 
pageidautina ir įmanoma sukurti mitybos 
profilius kaip sąlygą maisto produktų 
mitybos ir sveikatos teiginiams, Komisija, 
atsižvelgdama į pranešimą, konsultacijų 
rezultatus ir papildomumo bei 
proporcingumo principus, pasiūlo dalinį 
šio reglamento pakeitimą pagal Sutarties 
251 straipsnį.

2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka reglamente išdėstytas 



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\562665LT.doc 19/98 PE 355.746v02-00

LT

sąlygas.
3. Gėrimai, kuriuose yra daugiau nei 1,2 
proc. alkoholio, negali būti apibūdinami:
a) sveikatos teiginiais;
b) mitybos teiginiais, kurie nėra susiję su 
sumažintu alkoholio ir energijos kiekiu.
4. Maisto produktai ir maisto produktų 
kategorijos, kurios nėra įtrauktos į 3 
straipsnį, kurioms taikomi mitybos ir 
mitybos teiginiai  turi būti apriboti arba 
uždrausti, gali būti nustatyti remiantis 23 
straipsnio 2 dalyje minima procedūra ir 
moksliniais įrodymais.

Or. nl

Justification

Both the desirability and the feasibility of the concept of nutrient profiles as a precondition 
for nutritional and health claims for food are dubious. Categorising foods as having more or 
less favourable profiles is meaningless, because the quantity consumed is the most important 
factor. The effectiveness of nutrient profiles as a weapon against obesity is therefore 
completely unclear. Scientifically too, this concept is in its infancy and it has never been 
tested, as such, in a single Member State. Lastly, the introduction of nutrient profiles is 
extremely dubious in the light of the principles of subsidiarity and proportionality, and indeed 
this is not a matter for legislation at all. 

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 91
4 straipsnis

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
apribojimai 

išbraukta

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

Or. en

Justification

The introduction of nutrient profiles as a legal criterion for the possibility of making claims 
will lead to discrimination against certain product categories, which is not right, as any 
product category may be an element in a balanced diet.
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Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 92
4 straipsnio 1 dalies 1 poskirsnis

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

1. Per 24 mėnesius nuo šio reglamento 
priėmimo Komisija, remdamasi EMSD 
pateiktu pasiūlymu, pagal Sutarties 251 
straipsnyje minimą procedūrą nustato šiuos 
maistines medžiagas ir kitas medžiagas, 
kurios yra ypač susijusios su sveika mityba 
ir sukuria jų suvartojimo nuorodas.

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 93
4 straipsnio 1 dalies 1 poskirsnis

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
apribojimai

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
sąlygos

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

1. Per 24 mėnesius nuo šio reglamento 
priėmimo Komisija, remdamasi EMSD 
pateiktu pasiūlymu, pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato specifinius 
mitybos profilius, kuriais turi pasižymėti 
maisto produktai arba tam tikros maisto 
produktų kategorijos, kad juos būtų galima 
apibūdinti teiginiais apie poveikį mitybai ar 
sveikatai.

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
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evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 94
4 straipsnio 1 dalies 1 poskirsnis

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
apribojimai

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
sąlygos

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

1. Per 24 mėnesius nuo šio reglamento dėl 
institucijos pateikto pasiūlymo priėmimo ir 
pasitarusi su Europos Parlamentu, 
Komisija pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
minimą procedūrą nustato specifinius 
mitybos profilius, kuriais turi pasižymėti 
maisto produktai arba tam tikros maisto 
produktų kategorijos, kad juos būtų galima 
apibūdinti teiginiais apie poveikį mitybai ar 
sveikatai.

Or. en
Justification

Foreign examples show that defining nutrient profiles is a complex task which requires 
appropriate time and debate. Considering how highly political and technical this question is, 
both the European Parliament and the Authority should be involved in the process.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris
Pakeitimas 95

4 straipsnio 1 dalies 1 poskirsnis

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
apribojimai

Mitybos ir sveikatos teiginių naudojimo
ypatingos sąlygos

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

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

Justification

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

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 96
4 straipsnio 1 dalies 1 poskirsnis

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

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 97
4 straipsnio 1 dalies 2 poskirsnis

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

Šie mitybos profiliai nustatomi maisto 
produktams, ypač atsižvelgiant į: 

- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius;
- maisto produkto (arba maisto produktų 
kategorijų) vaidmenį ir svarbą mityboje;
- maisto produktų arba maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,
b) cukraus,
c) druskos/natrio.

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 98
4 straipsnio 1 dalies 2 poskirsnis

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

išbraukta

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,
b) cukraus,
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c) druskos/natrio.

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 99
4 straipsnio 1 dalies 2 poskirsnis

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

Šie mitybos profiliai maisto produktams 
arba maisto produktų kategorijoms
nustatomi ypač atsižvelgiant į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

a) tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius,

b) cukraus, b) mitybos indėlį ir maisto produktų (ar 
maisto produktų kategorijų) svarbą 
gyventojų mitybai bendrai arba, 
atitinkamai, konkrečioms rizikos grupėms, 
įskaitant vaikus. Deramai atsižvelgiama į 
mitybos įpročius ir vartojimo ypatumus 
įvairiose valstybėse narėse;

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

Or. en

Justification

The purpose of this regulation is not to define itself the criteria for nutrition profiles. It should 
only set the flexible regulatory framework of the technical and scientific definition of nutrient 
profiles, making sure that account shall be taken of the broad variety of foods and consulers 
that give its complexity to the European market.
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 100
4 straipsnio 1 dalies 2 poskirsnis

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

išbraukta

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,
b) cukraus,
c) druskos/natrio.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 101
4 straipsnio 1 dalies 2 poskirsnis

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

Šie mitybos profiliai maisto produktams 
arba maisto produktų kategorijoms
nustatomi ypač atsižvelgiant į:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

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

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

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

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 102
4 straipsnio 1 dalies 3 poskirsnis

Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis dietologijos ir 
mitybos žiniomis bei jų ryšiu su sveikata, 
ypač maisto medžiagų įtaka chroniškoms 
ligoms. Nustatydama mitybos profilius,
Komisija klaus institucijos patarimo ir 
konsultuosis su susijusiomis šalimis, visų 
pirma maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Suvartojimo kiekių nuoroda  turėtų būti 
nustatoma remiantis mokslinėmis 
dietologijos ir mitybos žiniomis bei jų ryšiu 
su sveikata, ypač maisto medžiagų įtaka 
chroniškoms ligoms. Nustatydama
suvartojimo kiekių nuorodą, Komisija klaus 
institucijos patarimo ir konsultuosis su 
susijusiomis šalimis, visų pirma maisto 
pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 103
4 straipsnio 1 dalies 3 poskirsnis

Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis dietologijos ir 
mitybos žiniomis bei jų ryšiu su sveikata, 
ypač maisto medžiagų įtaka chroniškoms 
ligoms.

Nuomonė turi būti paremta mokslinėmis 
dietologijos ir mitybos žiniomis bei jų ryšiu 
su sveikata, ypač:

- maisto ir kitų medžiagų mitybos ar 
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psichologinę įtaka chroniškoms ligoms;
- mitybos profilių visiems vartotojams 
tinkamumu, neatsižvelgiant į jų mitybos 
padėtį.
Vadovaudamasi iš institucijos gauta 
nuomone, Komisija, jeigu tinkama ir 
remdamasi 23 straipsnio 2 dalyje minima 
procedūra, sukuria mitybos profilių sistemą 
maisto produktams, kuriems yra kuriami 
mitybos arba sveikatos teiginiai, ypač 
atsižvelgiant į:
- tam tikrų maistinių medžiagų ir kitų 
maiste esančių medžiagų kiekius;
- mitybos indėlį ir maisto produktų (arba 
maisto produktų kategorijų) svarbą, 
deramai atsižvelgiant į mitybos įpročius ir 
vartojimo ypatumus įvairiose valstybėse 
narėse;
- maisto produktų ar maisto produktų 
kategorijų bendrą maistinę sudėtį ir 
maistinių medžiagų, kurių teigiamas 
poveikis sveikatai yra moksliškai įrodytas, 
buvimą.

Komisija, nustatydama mitybos profilius, 
tariasi su institucija ir konsultuojasi su 
interesų grupėmis, ypač maisto pramonės 
atstovais ir vartotojų asociacijomis.

Komisija, nustatydama mitybos profilius, 
tariasi su institucija ir konsultuojasi su 
interesų grupėmis, ypač maisto pramonės 
atstovais ir vartotojų asociacijomis.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 104
4 straipsnio 1 dalies 3 poskirsnis

Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis dietologijos ir 
mitybos žiniomis bei jų ryšiu su sveikata, 
ypač maisto medžiagų įtaka chroniškoms 
ligoms. Komisija, nustatydama mitybos 
profilius, tariasi su institucija ir 
konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Bet kokie mitybos kriterijai turėtų būti 
nustatomi remiantis mokslinėmis 
dietologijos ir mitybos žiniomis bei jų ryšiu 
su sveikata, ypač maisto medžiagų įtaka 
chroniškoms ligoms.

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 105
4 straipsnio 1 dalies 3 poskirsnis

Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis dietologijos ir 
mitybos žiniomis bei jų ryšiu su sveikata, 
ypač maisto medžiagų įtaka chroniškoms 
ligoms. Komisija, nustatydama mitybos 
profilius, tariasi su institucija ir 
konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Mitybos profiliai turėtų būti nustatomi 
remiantis mokslinėmis dietologijos ir 
mitybos žiniomis bei jų ryšiu su sveikata, 
ypač maisto medžiagų įtaka chroniškoms 
ligoms. Komisija, nustatydama mitybos 
profilius, tariasi su institucija ir 
konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

Or. en
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Justification

Consistency. 

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 106
4 straipsnio 1 dalies 4 poskirsnis

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

išbraukta

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 107
4 straipsnio 1 dalies 4 poskirsnis

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

Konkrečios išimtys iš įsipareigojimų laikytis 
mitybos profilių, siekiant sudaryti sveikatos 
teiginius, ir pakeitimai, daromi atsižvelgiant 
į mokslo raidą, priimami 23 straipsnio 2 
dalyje minima tvarka.

Or. en

Justification

Scientific assessment must be the basis for the establishment of nutritional profiles. the 
evaluation of nutritional profiles for food or for categories of food, by the Commission on the 
basis of the involvement of the EFSA is indeed the corner stone of this regulation 



Vertimas pagal sutartį
PE 355.746v02-00 32/98 Vertimas pagal sutartį

AM\562665LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 108
4 straipsnio 1 dalies 4 poskirsnis

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

Išimtys iš įsipareigojimo taikyti mitybos 
profilius, siekiant sudaryti mitybos arba 
sveikatos teiginius, ir pakeitimai, daromi 
atsižvelgiant į mokslo raidą, priimami 23 
straipsnio 2 dalyje minima tvarka.

Or. en

Justification

Consistency and precision.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 109
4 straipsnio 1 dalies 4 poskirsnis

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

Išimtys iš įsipareigojimo taikyti mitybos 
profilius, siekiant sudaryti mitybos arba 
sveikatos teiginius, ir pakeitimai, daromi 
atsižvelgiant į mokslo raidą, priimami 23 
straipsnio 2 dalyje minima tvarka.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 110
4 straipsnio 2 dalis 
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2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka reglamente išdėstytas 
sąlygas.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, 
netgi jei kai kurios maisto produkte 
esančios maistinės medžiagos peržengia 
mitybos profilio ribas, teiginius apie poveikį 
mitybai ir sveikatai, šiaip atitinkančius šį 
reglamentą, leistina vartoti, jeigu 
informacija apie neįtrauktas į mitybos 
profilį specifines maistines medžiagas yra 
nurodyta kartu mitybos arba sveikatos 
teiginiais.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 111
4 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka reglamente išdėstytas 
sąlygas.

išbraukta

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.
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Pakeitimą pateikė Toine Manders

Pakeitimas 112
4 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, 
kad jie atitinka reglamente išdėstytas 
sąlygas.

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

Or. nl

Justification

It would not be right to ban any mention of the proven desirable properties of a product 
simply because the product contains more of a certain substance than the amount stated in 
the profiles. For example, it is well known that cheese contains a large amount of calcium, a 
substance which confers proven benefits, but there is a danger that it will not be possible to 
market cheese products with the aid of a reference to them because their fat content exceeds 
the amount stated in the nutrient profiles. This amendment will ensure that consumers can 
make up their own minds about the food they choose to consume on the basis of clear and 
honest information.

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 113
4 straipsnio 2 dalis

2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos teiginiai, susiję su sumažintais 
riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių ir saldiklių, druskos 
(natrio) kiekiais, yra leidžiami, įrodžius, kad 
jie atitinka reglamente išdėstytas sąlygas.

2. Nukrypstant nuo 1 straipsnio dalies, 
mitybos ir sveikatos teiginiai yra leidžiami, 
įrodžius, kad vartotojai yra informuoti dėl 
mitybos arba sveikatos teiginių, informuoti 
apie maistinių medžiagų kiekį, kuris viršija 
kiekius, nurodytus mitybos profiliuose, 
pagal 1 dalį. Gali būti sudaryta Hitherto 
nuoroda remiantis pateikta informacija 
pagal direktyvą Nr. 90/496/EEB.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Toine Manders

Pakeitimas 114
4 straipsnio 3 dalis

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

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

a) sveikatos teiginiai; a) sveikatos teiginiai.
b) tie mitybos teiginiai, kurie nenurodo 
alkoholio arba energijos sumažėjimo.

Or. nl

Justification

If beer and wine are excluded a priori from the scope of nutritional claims, it will not be 
possible for consumers to arrive at a well-founded purchasing decision on the basis of full 
and accurate information. This is discriminatory in relation to other foods which, for 
example, are permitted to bear the claim 'low in sugar'. It ought therefore to be permitted to 
make nutritional claims for beer and wine provided that they comply with the definitions in 
the annex.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 115
4 straipsnio 3 dalis

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

3. Gėrimams, kuriuose yra daugiau kaip 1,2 
proc. alkoholio, nenurodomi sveikatos 
teiginiai.

a) sveikatos teiginiai;
b) tie mitybos teiginiai, kurie nenurodo 
alkoholio arba energijos sumažėjimo.

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 116
4 straipsnio 3 dalis

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

išbraukta

a) sveikatos teiginiai;
b) tie mitybos teiginiai, kurie nenurodo 
alkoholio arba energijos sumažėjimo.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead

Pakeitimas 117
4 straipsnio 3 dalis

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

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

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

b) tie mitybos teiginiai, kurie nenurodo 
alkoholio arba energijos sumažėjimo.

b) mitybos teiginiai, nebent jie yra 
nurodomi kartu su išsamiu sudėtinių dalių 
sąrašu arba panašia informacija dėl 
alergenų.

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 118
4 straipsnio 3 dalies įvadinė dalis

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

3. Gėrimams ir maisto produktams, 
kuriuose yra daugiau kaip 1,2 proc. 
alkoholio, nenurodomi:

Or. en

Justification

Even marginal, foods containing aclohol do exist and should not be left out.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 119
4 straipsnio 4 dalis

4. Laikantis 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
mokslinius duomenis, gali būti nustatyti kiti 
nei 3 dalyje nurodyti maisto produktai arba 
jų kategorijos, kuriems su sveikata arba 
mityba susiję teiginiai ribojami arba 
draudžiami.

išbraukta

Or. en

Justification

There should be no need to ban specific foods or categories of food from making nutrition or 
health claims, provided they are in compliance with the general principles and/or 
substantiation requirements of this proposal.



Vertimas pagal sutartį
PE 355.746v02-00 38/98 Vertimas pagal sutartį

AM\562665LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 120
4 straipsnio 4 dalis

4. Laikantis 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
mokslinius duomenis, gali būti nustatyti kiti 
nei 3 dalyje nurodyti maisto produktai arba 
jų kategorijos, kuriems su sveikata arba 
mityba susiję teiginiai ribojami arba 
draudžiami.

išbraukta

Or. en

Justification

Instead of depriving consumers of information on the relative value of specific foods in their 
diet through nutrient profiling, consumers should be educated on the nutritional 
characteristics of foods, their nutritional needs and the relative role a food plays in the daily 
diet.

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 121
4 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Siekiant nustatyti maisto produkto, 
kuriam yra kuriamas teiginys, maistingumą 
atsižvelgiant į kasdieninės mitybos 
poreikius, Komisija pagal Sutarties 251 
straipsnį ir remdamasi EMSD nuomone, 
nustato kasdieninio suvartojimo verčių 
nuorodą.

Or. en

Justification

"Neither absolute figures, nor nutrient profiles are sufficient to inform the consumer on what 
she/he needs. Therefore it is crucial to inform consumers about the place of the food in a 
balanced diet and healthy lifestyle".
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 122
4 straipsnio 4b dalis (nauja)

4b. Siekiant nustatyti maisto produkto, 
kuriam yra kuriamas teiginys, maistingumą 
atsižvelgiant į vartotojų kasdieninės 
mitybos poreikius, Komisija pagal Sutarties 
251 straipsnį ir remdamasi institucijos 
nuomone, nustato kasdieninio suvartojimo 
verčių nuorodą maistinėms medžiagoms, 
nurodytoms pagal šį straipsnį sukurtuose 
mitybos profiliuose. Etiketėse, kurioms 
kuriami sveikatos teiginiai, nurodoma 
kiekviena pakuotės turinyje esanti maistinė 
medžiaga, palyginta su kasdieninio 
suvartojimo vertės nuoroda.

Or. en

Justification

Neither the absolute figures nor the sheer compliance with established nutrient profiles are 
sufficient to inform the consumer on what she/he needs and on what part of this need is 
covered by the considered food. This amendment aims to give intelligible sense to the 
information provided on the labels.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 123
5 straipsnio 1a dalis (nauja)

1a. Prašymų pateikėjai pateikia 
dokumentaciją, įrodančią, kad jų sveikatos 
teiginiai tikrai padės vartotojams pasirinkti 
jų gaminį kaip sveikos mitybos dalį.

Or. da
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Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 124
6 straipsnio 1 dalis

1. Mitybos ir sveikatos teiginiai paremti ir 
pagrįsti visuotinai pripažintais moksliniais 
duomenimis.

1. Mitybos ir sveikatos teiginiai paremti ir 
pagrįsti visuotinai pripažintomis 
mokslinėmis žiniomis, kurių įrodymo lygis 
yra proporcingas teigiamai naudai. Kur 
tinkama, mitybos ir sveikatos teiginiai taip 
pat gali būti paremti ir įrodyti saugaus 
naudojimo istorija.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 125
6 straipsnio 1 dalis

1. Mitybos ir sveikatos teiginiai paremti ir 
pagrįsti visuotinai pripažintais moksliniais 
duomenimis.

1. Mitybos ir sveikatos teiginiai paremti ir 
pagrįsti pripažintomis mokslinėmis žiniomis.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 126
6 straipsnio 1 dalis

1. Mitybos ir sveikatos teiginiai paremti ir 
pagrįsti visuotinai pripažintais moksliniais 
duomenimis.

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 127
6 straipsnio 2 dalis

(Netaikoma angliškai versijai)

Or. da

Justification

(Does not apply to the English version)

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 128
6 straipsnio 3 dalis

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

3. Atsakingi valstybių narių valdžios organai 
gali reikalauti, kad maisto pramonės įmonė 
arba pateikiantis produktą į rinką asmuo 
atliktų mokslinį darbą ir surinktų žinias
pagal šį reglamentą.
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Institucija sukuria gaires dėl mokslinių 
įrodymų tipo, kuriuos privalo turėti 
operatorius, siekdamas pagrįsti mitybos 
arba sveikatos teiginį reikalaujamo lygio 
įrodymais, proporcingais kuriamam 
teiginiui.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 129
6 straipsnio 3 dalis

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

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

Nurodant sveikatos teiginius, pateikiamą 
informaciją sudaro 2 grupės informacija, 
kaip apibrėžta direktyvos Nr. 90/496/EEB 4 
straipsnio 1 dalyje.
Be to, ir pagal galimą atvejį, medžiagos 
(medžiagų), su kuria mitybos arba sveikatos 
teiginys yra susijęs ir kuri nenurodyta 
maistingumo etiketėje, kiekis (kiekiai) taip 
pat apytiksliai nurodomas mitybos 
informacijoje.

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 130
6 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. Atsakingoji institucija sukuria gaires 
dėl mokslinių įrodymų tipo, kuriuos privalo 
turėti operatorius, siekdamas pagrįsti 
mitybos arba sveikatos teiginį reikalaujamo 
lygio įrodymais, proporcingais kuriamam 
teiginiui.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 131
7 straipsnis

1. Mitybos arba sveikatos teiginių 
naudojimas neturi paslėpti bendro maisto 
produkto statuso. Siekiant tokio tikslo, 
suteikiama informacija, kuri leidžia 
vartotojui suprasti maisto produkto, kurį 
siekiama apibūdinti mitybos arba sveikatos 
teiginiais, tinkamumą jo sveikai mitybai:

Nurodžius mitybos arba sveikatos teiginį, 
išskyrus bendrą reklamą, informacija apie 
maistingumą yra pateikiama pagal direktyvą
Nr. 90/496/EEB.

a) nurodant mitybos arba sveikatos teiginį, 
išskyrus bendrą reklamą, informacija apie 
maistingumą yra pateikiama pagal direktyvą
Nr. 90/496/EEB.

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

b) nurodant sveikatos teiginius, 2 grupės
informacija, kaip apibrėžta direktyvos Nr. 
90/496/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

Be to, ir pagal galimą atvejį, medžiagos 
(medžiagų), su kuria mitybos arba sveikatos 
teiginys yra susijęs ir kuri nenurodyta 

1a) Be to, mitybos informacijoje apytiksliai 
nurodoma ši informacija:
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maistingumo etiketėje, kiekis (kiekiai), taip 
pat apytiksliai nurodomi mitybos 
informacijoje.

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Phillip Whitehead

Pakeitimas 132
7 straipsnis

Nurodžius mitybos arba sveikatos teiginį, 
išskyrus bendrą reklamą, informacija apie 
maistingumą yra pateikiama pagal direktyvą 
Nr. 90/496/EEB.

Nurodžius mitybos arba sveikatos teiginį, 
išskyrus bendrą reklamą, informacija apie 
maistingumą yra pateikiama pagal direktyvą 
Nr. 90/496/EEB.

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

Nurodant mitybos ir sveikatos teiginius, 
pateikiamą informaciją sudaro 2 grupės 
informacija, kaip apibrėžta direktyvos Nr. 
90/496/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.
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Be to, ir pagal galimą atvejį, medžiagos 
(medžiagų), su kuria mitybos arba sveikatos 
teiginys yra susijęs ir kuri nenurodyta 
maistingumo etiketėje, kiekis (kiekiai), taip 
pat apytiksliai nurodomi mitybos 
informacijoje.

Be to, ir pagal galimą atvejį, medžiagos 
(medžiagų), su kuria mitybos arba sveikatos 
teiginys yra susijęs ir kuri nenurodyta 
maistingumo etiketėje, kiekis (kiekiai), taip 
pat apytiksliai nurodomi mitybos 
informacijoje.

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

Or. en

Justification
Complete nutrition labelling is equally necessary for nutrition and health claims to give 
optimal information to consumers. On labels usually no distinction is made between the 
natural and added content of certain substances, which is however an important criteria to 
make an informed choice when the claim relates to a particular nutrient or nutrients.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 133
7 straipsnio 1 dalies 1 poskirsnis

Nurodžius mitybos arba sveikatos teiginį, 
išskyrus bendrą reklamą, informacija apie 
maistingumą yra pateikiama pagal direktyvą 
Nr. 90/496/EEB.

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

Or. en

Justification

Directive 90/496/EEC on nutrition labelling does not apply to food supplements. For food 
supplements specific labelling provisions concerning the nutrient content are laid down in 
Directive 2002/46/EC on food supplements. In order to ensure consistency and to take into 
account the specific nature of food supplements a reference to Directive 2002/46/EC is 
necessary.
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 134
10 straipsnio antraštinė dalis

Specifinės sąlygos Specifinės sąlygos sveikatos teiginiams

Or. en

Justification

According to Article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Food business operators 
should have the right to continue using health claims that have been notified even if they are 
not included in the list provided for in Article 12.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 135
10 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Justification

According to Article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Food business operators 
should have the right to continue using health claims that have been notified even if they are 
not included in the list provided for in Article 12.
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 136
10 straipsnio 2 dalis

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

2. Maisto pramonės gamintojai, norintys 
sukurti teiginius, kurie nėra 12 ar 13 
straipsnio kompetencijoje, apie tai praneša 
kompetentingai atitinkamai valstybės narės 
institucijai vėliausiai po pirmo gaminio 
pateikimo pardavimui, ir tai padaro 
pateikdami gaminio etiketės pavyzdį kartu 
su reklaminės medžiagos projektu. Jeigu 
kontrolės rezultatai to reikalauja, 
kompetentinga atitinkama valstybės narės 
institucija gali reikalauti, kad gamintojas 
ar importuotojas pateiktų mokslinius 
tyrimus ir duomenis, įrodančius, kad 
naudojamas sveikatos teiginys atitinka šio 
reglamento reikalavimus. Pranešimas ir 
teiginio įrodymo dokumentai perduodami 
Komisijos sprendimui. Tuo atveju, jeigu 
teiginys yra atmetamas, gaminio 
gamintojas arba importuotojas paprašomas 
per atitinkamą laikotarpį 
pakeisti/panaikinti teiginį iš etiketės bei 
reklamos 

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

Or. en

Justification

According to Article 10(1) health claims may only be used if they have been authorised 
pursuant to the provisions of the regulation. However, this authorisation procedure goes too 
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far, since it also covers recognised and scientifically proven claims which do not mislead 
consumers. Moreover, the authorisation procedure envisaged is bureaucratic, impractical 
and, especially in the light of the Lisbon strategy, unacceptable. Food business operators 
should have the right to continue using health claims that have been notified even if they are 
not included in the list provided for in Article 12.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 137
10 straipsnio 2 dalies da punktas (naujas)

da) jei reikia, perspėjimas dėl galimo 
šalutinio poveikio vartojant.

Or. da

Justification

Products may be enriched with vitamins which have side-effects for certain groups. To ensure 
a high level of protection for consumers, attention should be drawn to that fact. For example, 
the butter product, Becel, has added plant sterols which inhibit the uptake of cartenoids 
(vitamin A precursor) and fat-soluble vitamins and lowers the cholesterol level, even of 
people whose cholesterol level is not above normal.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 138
11 straipsnis

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

išbraukta

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

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

Or. en

Justification

This is overly-burdensome regulation that would run counter to member states' laws, such as 
the United Kingdom's Department of Health's 5-a-day campaign for fruit and vegetables.  
Furthermore, Article 11 is unnecessary, given that all claims would have to undergo prior 
approval. 

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 139
11 straipsnis
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Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

išbraukta

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

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

Or. en

Justification

This Article has to be deleted, since it contains provisions discriminating groundlessly certain 
health claims.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 140
11 straipsnis

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Apribojimai naudoti tam tikrus teiginius 
apie poveikį sveikatai
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1. Neleidžiama pateikti teiginių apie 
tariamą teigiamą poveikį sveikatai:

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

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

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

2. Draudžiama vartoti šiuos teiginius apie 
produkto poveikį sveikatai:

a) teiginius apie tai, kad produkto 
nevartojant, gali būti padaryta žala 
sveikatai;
b) nepažeidžiant direktyvos Nr. 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose konkrečiai nurodomas 
produkto vartojimo sukeltas svorio 
mažėjimo tempas ir dydis.
2a. Leidžiama vartoti tik tuos teiginius apie 
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produkto poveikį sveikatai, kurie atitinka 
10 straipsnio 1 dalyje arba 13 straipsnio 1 
dalyje nurodytus reikalavimus, kaip antai:
(a) teiginiai, kuriais suteikiama informacija 
apie psichines arba elgesio funkcijas;
(b) nepažeidžiant direktyvos Nr. 96/8/EB 
teiginių, kuriuose informuojama apie 
svorio mažinimo arba svorio reguliavimo 
savybes, taip pat apie svorio mažėjimo, 
galinčio atsirasti vartojant produktą, tempą 
ir dydį, alkio mažėjimą arba sustiprėjusį 
sotumo jausmą, dėl vartojimo gaunamą
mažesnį energijos kiekį.
2b. Teiginius, kuriuose pateikiami gydytojų
arba kitų sveikatos srities specialistų, 
atitinkamų profesinių sąjungų, labdaros 
organizacijų patarimai, leidžiama teikti tik 
tais atvejais, kai jie atitinka iki nurodytos 
datos Komisijos pateiktas rekomendacijas 
pagal 23 straipsnyje numatytą tvarką ir po
konsultacijų su vartotojų ir pramonės 
atstovais arba kitomis suinteresuotomis 
šalimis.

Or. en

Justification

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

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

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 141
11 straipsnio 1 dalis

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

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

a) Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
poveikį sveikatai, išskyrus atvejus, kai tokie 
teiginiai gali būti pagrįsti moksliniais 
įrodymais;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Simon Coveney

Pakeitimas 142
11 straipsnio 1 dalis

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

a) Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
poveikį sveikatai, išskyrus atvejus, kai tokie 
teiginiai gali būti pagrįsti moksliniais 
įrodymais;

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

Agree with the Commission's approach regarding misleading, false and implied claims .

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 143
11 straipsnio 1 dalis

Teiginiai apie tariamą teigiamą poveikį 
sveikatai

Apribojimai naudoti tam tikrus teiginius 
apie poveikį sveikatai

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Justification

The proposed modifications ensure sufficient flexibility to cover all the misleading claims this 
article aims to ban without going into too many details.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 144
11 straipsnio 1 dalis

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

1. Neleidžiama pateikti tokių teiginių apie 
teigiamą poveikį sveikatai, išskyrus tiksliai 
numatytus įgaliojimuose, nurodytuose 10 
straispnio 1 dalyje ir 13 straipsnio 1 dalyje:

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

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

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

b) nepažeidžiant direktyvos Nr. 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo, taip pat 
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alkio mažėjimą arba sustiprėjusį sotumo 
jausmą, arba dėl vartojimo gaunamą 
mažesnį energijos kiekį.

c) nepažeidžiant direktyvos Nr. 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose informuojama apie svorio 
mažinimo arba svorio reguliavimo savybes, 
taip pat apie svorio mažėjimo, galinčio 
atsirasti vartojant produktą, tempą ir dydį, 
alkio mažėjimą arba sustiprėjusį sotumo 
jausmą, arba dėl vartojimo gaunamą 
mažesnį energijos kiekį;
d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai 
teigiama, kad nevartojant maisto produkto, 
gali nukentėti sveikata.

Or. en

Justification

Flexibility to stick to the reality of the market and consistency with amendments to paragraph 
1.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 145
11 straipsnio 1 dalies d punktas

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

d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų, labdaros organizacijų 
patarimai arba kuriais netiesiogiai teigiama, 
kad, nevartojant maisto produkto, gali 
nukentėti sveikata. Šis apribojimas nėra 
taikomas teiginiams, kurie priklauso gerai 
pripažintoms organizacijoms, kaip, 
pavyzdžiui, sveikatos apsaugos labdaros 
organizacijos, dalyvaujančios visuomenės 
sveikatos veikloje ir vartotojų švietime 
mitybos ir gyvenimo būdo klausimais.

Or. en
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Justification

As presented by the Commission, the proposal would prohibit charity logos from appearing 
on food packaging, and would inhibit charity efforts to raise proceeds for health research, 
education and care.  This amendment protects such beneficial activities.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 146
11 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en

Justification

Defining the guidelines for the implementation of article 11 requires specific expertise. 
Besides, consultation of stakeholders and consumers should also be held in order to ensure 
the workability of the Regulation by keeping its implementation strongly connected with the 
reality of the market.

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 147
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 148
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 149
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 150
12 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Justification

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



Vertimas pagal sutartį
PE 355.746v02-00 60/98 Vertimas pagal sutartį

AM\562665LT.doc

LT

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 151
12 straipsnio 2 dalis

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

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

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 152
12 straipsnio 2 dalis

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

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

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 153
12 straipsnio 2 dalis

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

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

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

Pasikonsultavusi su atsakinga institucija, 
Komisija 23 straipsnio 2 dalyje nustatyta 
tvarka vėliausiai ... [praėjus trejiems metams 
nuo paskutinės mėnesio, kurį buvo 
patvirtintas šis reglamentas, dienos], 
paskelbia 1 dalyje numatytą Bendrijos 
poveikių sveikatai, kuriuose pateikiama 
informacija apie maistinių arba kitų 
medžiagų įtaką augimui, vystymuisi ir 
normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms, sąrašą.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 154
12 straipsnio 3 dalis

3. Įsigaliojus šiam reglamentui, iki tol, kol 3. Įsigaliojus šiam reglamentui, iki 12 
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bus priimtas 2 dalyje paminėtas sąrašas, 
maisto pramonės įmonės, prisiimdamos 
atsakomybę, gali vartoti 1 dalyje išvardytus 
teiginius dėl poveikio sveikatai, jei šie 
atitinka šio reglamento reikalavimus ir su šia 
sritimi susijusias atskirų šalių teisės aktų 
nuostatas, nepažeisdamos 22 straipsnyje 
numatytų apsaugos priemonių priėmimo.

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 155
13 straipsnio 2 dalis

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

išbraukta

Or. da

Justification

The effect of the claim is misleading when multiple risk factors are of great and/or greater 
significance in the event of diseases.
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Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 156
14 straipsnio 1 dalis

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

1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą leidimą, tuo atveju, kai sveikatos 
teiginiai nėra 12 straipsnio kompetencijoje 
ir neatitinka teiginių apie pavojaus susirgti 
sumažinimą, reikia pateikti atsakingai 
institucijai prašymą.

Atsakinga institucija: Atsakinga institucija:

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

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

b) nedelsdama praneša valstybėms narėms 
ir Komisijai apie prašymą bei pateikia joms 
patį prašymą ir visą pareiškėjo jiems 
suteiktą papildomą informaciją; 
c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 157
14 straipsnio 1 dalies b punktas

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

išbraukta

Or. en

Justification

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

Pakeitimas 158
14 straipsnio 1 dalies b punktas

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

išbraukta

Or. en
Justification

Due to competition protection and support to innovativeness it is groundless both to provide 
access to dossier to all Member States and to provide access to its summary by the general 
public .

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 159
14 straipsnio 1 dalies c punktas

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

išbraukta

Or. en

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

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 160
14 straipsnio 1 dalies c punktas

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

išbraukta

Or. en
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Justification

Due to competition protection and support to innovativeness it is groundless both to provide 
access to dossier to all Member States and to provide access to its summary by the general 
public .

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 161
14 straipsnio 2 dalies c punktas

c) kopijas tyrimų, kurie buvo atlikti 
sveikatos teiginiui, įskaitant, jei įmanoma, 
nepriklausomus, lygių grupių peržiūrėtus 
atliktus tyrimus ir bet kokią kitą medžiagą, 
kurią galima pateikti kaip atitinkančią šiame 
reglamente nurodytus kriterijus;

c) kopijas tyrimų, kurie buvo atlikti 
sveikatos teiginiui, įskaitant, jei įmanoma, 
nepriklausomus, lygių grupių peržiūrėtus 
atliktus tyrimus ir bet kokią kitą medžiagą, 
įskaitant bet kokią medžiagą, susijusią su
vartotojo teiginio suvokimais, kurią galima 
pateikti kaip atitinkančią šiame reglamente 
nurodytus kriterijus;

Or. da
Justification

There is a great shortage of studies as to how consumers sin the various Member States 
perceive the various types of claim. This should be rectified. Unless producers can 
demonstrate that consumers are able to understand the claim and therefore use the product as 
intended, there is no point for either consumer or producer to seek authorisation for such a 
claim. It is primarily up to the applicant to produce such data and carry out studies.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 162
14 straipsnio 2 dalies e punktas

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

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

Or. en
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Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim. 

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 163
14 straipsnio 2 dalies e punktas

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 164
14 straipsnio 2 dalies e punktas

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

e) pagrindinius teiginio elementus visomis 
Bendrijos kalbomis ir prireikus specifines 
teiginio vartojimo sąlygas;

Or. en

Justification

There are no grounds for the requirement posed for the applicant to provide wording of claim 
in the languages of all Member States. It should be sufficient to describe basic elements of 
such claim. With the application of claim in individual countries the producers will monitor 
its perception by consumers and will adapt its wording to the needs of optimum 
communication of the benefits of a certain product.
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Pakeitimą pateikė Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Pakeitimas 165
14 straipsnio 2 dalies e punktas

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

e) pagrindinius teiginio teksto reikšminius 
žodžius visomis Bendrijos kalbomis ir 
prireikus specifines teiginio vartojimo 
sąlygas;

Or. es

Justification

The procedure put forward by the Commission makes no allowance for changes in consumer 
knowledge and perceptions (which, by definition, cannot be gauged in advance). It could also 
give rise to a situation in which manufacturers apply for authorisation for a different wording 
in order to establish a relationship for which authorisation has already been granted, thus 
creating unnecessary additional work for the European Food Safety Authority.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 166
14 straipsnio 2 dalies f punktas

f) dokumentų santrauką. f) mokslinius duomenis, proporcingus 
teiginių teigiamos naudos prigimčiai.

Or. en

Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim. 

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 167
14 straipsnio 2 dalies fa punktas (naujas)

fa) dokumentų santrauką

Or. en

Justification

Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim. 

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 168
14 straipsnio 4 dalis

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

4. Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
atsakinga institucija paskelbia išsamias 
rekomendacijas, kurios padėtų pareiškėjams 
parengti ir pateikti prašymus. Pareiškėjai 
turi teisę pagrįsti savo prašymą, 
pateikdamas jį atsakingai institucijai, ir turi 
teisę teikti atsakingai institucijai 
papildomus duomenis vertinimo 
procedūros metu.

Or. en

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 169
14 straipsnio 4 dalis

4. Prieš įsigaliojant šiam reglamentui, 
atsakinga institucija paskelbia išsamias 

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

rekomendacijas, kurios padėtų pareiškėjams 
parengti ir pateikti prašymus. Pareiškėjai 
turi teisę pagrįsti savo prašymą, 
pateikdamas jį atsakingai institucijai, ir turi 
teisę teikti atsakingai institucijai 
papildomus duomenis vertinimo 
procedūros metu.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 170
15 straipsnio 1 dalis

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

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

Or. en

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 171
15 straipsnio 2 dalis

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

2. Prireikus institucija gali pareikalauti iš 
pareiškėjo per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomus su prašymu susijusius 
dokumentus. Pareiškėjas turi galimybę 
tiesiogiai susisiekti su institucijos 
ekspertais, teisę pareikalauti posėdžio ir 
teisę pateikti papildomas detales.
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Or. en

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 172
15 straipsnio 2 dalis

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

2. Prireikus institucija gali pareikalauti iš 
pareiškėjo per tam tikrą laikotarpį pateikti 
papildomus su prašymu susijusius 
dokumentus. Pareiškėjas turi galimybę 
tiesiogiai susisiekti su institucijos 
ekspertais, teisę pareikalauti posėdžio ir 
teisę pateikti papildomas detales.

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 173
15 straipsnio 3 dalis

3. Siekdama parengti savo išvadą, institucija 
tvirtina, kad:

3. Siekdama parengti savo išvadą, institucija 
tvirtina, kad:

a) pasiūlytas sveikatos teiginio 
formulavimas yra paremtas moksliniais 
duomenimis;

a) sveikatos teiginys yra paremtas 
mokslinėmis žiniomis;

b) sveikatos teiginio formulavimas tenkina
šio reglamento nustatytus reikalavimus;

b) sveikatos teiginys tenkina šio reglamento 
nustatytus reikalavimus;

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

Or. en
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Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 174
15 straipsnio 3 dalies a punktas

a) pasiūlytas sveikatos teiginio 
formulavimas yra paremtas moksliniais 
duomenimis;

a) sveikatos teiginys yra paremtas 
mokslinėmis žiniomis;

Or. en

Justification
The amendment intends to base the dossier on wider scientific knowledge rather than only on 
scientific data.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 175
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas pasiūlyto sveikatos 
teiginio formulavimas visomis Bendrijos 
kalbomis;

c) pagrindiniai teiginio formulavimo 
elementai visomis Bendrijos kalbomis;

Or. en

Justification
Whilst the relationship between the scientific substantiation and the meaning of the claim can 
be subject of approval, it is essential to give manufacturers a degree of flexibility regarding 
the communication  of the claim. 

As it is, the Commission Proposal does not take this into account.

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 176
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas pasiūlyto sveikatos 
teiginio formulavimas visomis Bendrijos 
kalbomis;

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

Pakeitimą pateikė Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Pakeitimas 177
15 straipsnio 4 dalies c punktas

c) rekomenduojamas pasiūlyto sveikatos 
teiginio formulavimas visomis Bendrijos 
kalbomis;

c) sveikatos teiginio reikšminiai žodžiai
visomis Bendrijos kalbomis;

Or. es

Justification

The procedure put forward by the Commission makes no allowance for changes in consumer 
knowledge and perceptions (which, by definition, cannot be gauged in advance). It could also 
give rise to a situation in which manufacturers apply for authorisation for a different wording 
in order to establish a relationship for which authorisation has already been granted, thus 
creating unnecessary additional work for the European Food Safety Authority.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 178
15 straipsnio 4a dalis (nauja)

4a. Prašymo įteikėjas turi teisę per mėnesį 
apskųsti neigiamą arba sąlyginį teigiamą 
teiginio mokslinių pranašumų atsakingos 
institucijos įvertinimą.

Or. en

Justification

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



Vertimas pagal sutartį
Vertimas pagal sutartį

AM\562665LT.doc 73/98 PE 355.746v02-00

LT

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 179
18 straipsnio 2 dalies c punktas 

c) atmestų sveikatos teiginių sąrašas. išbraukta

Or. en

Justification

The publication of a list of claims rejected in the authorisation process will be 
disadvantageous because of the protection of fair competition and innovativeness in industry.

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 180
19 straipsnis

Konfidencialumas Konfidencialumas
1. Vėlesnis pareiškėjas negali remtis 
pirmojo pareiškėjo pareiškime pateiktais 
moksliniais duomenimis ir kita 
informacija, kurių reikalaujama 14 
straipsnio 2 dalyje, septynerius metus nuo 
leidimo išdavimo datos, nebent vėlesnis 
pareiškėjas dėl šių duomenų ir 
informacijos naudojimo sutartų su 
ankstesniu pareiškėju, jog tokie duomenys 
ir informacija gali būti naudojama su 
sąlyga, kad:

1. Pareiškėjas gali nurodyti, kuriuos pagal 
šį reglamentą pateiktus duomenis ir 
informaciją jis nori laikyti konfidencialiais 
dėl to, kad jų atskleidimas galėtų labai 
pakenkti jo konkurencinei padėčiai. Turi 
būti nurodytos įmanomos patikrinti 
priežastys.

a) moksliniai duomenys ir kita informacija 
skelbiami pirmojo pareiškėjo nuosavybės 
teise nuo pareiškimo įteikimo datos; ir
b) pirmasis pareiškėjas nuo pareiškimo 
įteikimo datos turi išimtinę teisę panaudoti 
nuosavybės teise saugomus duomenis; ir
c) sveikatos teiginiai negali būti patvirtinti, 
jei pirmasis pareiškėjas nepateikė 
nuosavybės teise saugomų duomenų.
2. Pasibaigus 1 dalyje nurodytam 
septynerių metų laikotarpiui, joks vėlesnis 
pareiškėjas neturi teisės remtis ankstesnio 

2. Komisija nustato pasikonsultavusi su 
pareiškėju kokia informacija, išskyrus 
nurodytą 3 pastraipoje, laikoma 
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pareiškėjo patento duomenimis, nebent ir 
iki kol Komisija priima sprendimą, dėl to, 
ar leidimas galėtų ar galėjo būti suteiktas 
nepateikus ankstesnio pareiškėjo patento 
duomenų.

konfidencialia ir informuoja pareiškėją 
apie savo sprendimą.

3. Ši informacija nelaikoma konfidencialia:
a) maisto produkto pavadinimas ir 
svarbiausios maisto savybės, susijusios su 
sveikata;
b) su in vitro modeliais, gyvūnais ir 
žmonėmis atliktų tyrimų išvados, kurios yra 
svarbios vertinant maisto produkto ir jo 
sudedamųjų dalių poveikį žmogaus mitybai 
ir sveikatai;
c) metodai, skirti maisto produkto ir jo 
sudedamųjų dalių esminėms savybėms 
nustatyti arba kiekybiškai įvertinti, kurių 
gali prireikti atliekant oficialią kontrolę.
4. Nepaisant 2 dalies, institucija paprašyta 
pateikia Komisijai ir valstybėms narėms 
visą turimą, įskaitant ir pagal 2 dalį 
konfidencialia traktuojamą, informaciją.
5. Institucija vadovaujasi 2001 m. gegužės 
30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 1049/2001 principais 
dėl visuomenės galimybės susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentai¹, kai ji tvarko prašymus 
pasinaudoti institucijos turimais 
dokumentais.
6. Valstybės narės, Komisija ir institucija 
laiko konfidencialia visą pagal 2 dalį
konfidencialia traktuojamą informaciją, 
išskyrus, kai siekiant apsaugoti žmogaus 
sveikatą tokią informaciją būtina paskelbti 
viešai. Valstybės narės pagal šį reglamentą 
gautus prašymus pasinaudoti dokumentais 
tvarko vadovaudamosi reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 5 straipsniu.
7. Jei pareiškėjas atsiima arba atsiėmė 
prašymą, valstybės narės, Komisija ir 
institucija paiso komercinės ir pramoninės 
informacijos, įskaitant tyrimų ir tobulinimo 
informacijos bei informacijos dėl kurios 
konfidencialumo Komisijos ir pareiškėjo 
nuomonės nesutampa, konfidencialumo.
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______________
¹ UL L 145, 31.5.2001, p. 43. 

Or. en

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb

Pakeitimas 181
19a straipsnis (naujas)

19a straipsnis
Konfidencialumas

1. Pareiškėjas gali nurodyti, kuriuos pagal 
šį reglamentą pateiktus duomenis ir 
informaciją jis nori laikyti konfidencialiais 
dėl to, kad jų atskleidimas galėtų labai 
pakenkti jo konkurencinei padėčiai. Turi 
būti nurodytos įmanomos patikrinti 
priežastys.
2. Komisija nustato pasikonsultavusi su 
pareiškėju kokia informacija, išskyrus 
nurodytą 3 pastraipoje, laikoma 
konfidencialia ir informuoja pareiškėją 
apie savo sprendimą.
3. Šie duomenys ir informacija nelaikomi 
konfidencialiais:
a) maisto produkto pavadinimas ir 
svarbiausios maisto savybės, susijusios su 
sveikata;
b) bet kokių tyrimų išvados, kurios yra 
svarbios vertinant maisto produkto ir jo 
sudedamųjų dalių poveikį žmogaus mitybai 
ir sveikatai;
c) metodai, skirti maisto produkto ir jo 
sudedamųjų dalių esminėms savybėms 
nustatyti arba kiekybiškai įvertinti, kurių 
gali prireikti atliekant oficialią kontrolę.
4. Nepaisant 2 dalies, institucija paprašyta 
pateikia Komisijai ir valstybėms narėms
visą turimą, įskaitant ir pagal 2 dalį 
konfidencialia traktuojamą, informaciją.
5. Institucija vadovaujasi 2001 m. gegužės 
30 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
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reglamento (EB) Nr. 1049/2001 principais 
dėl visuomenės galimybės susipažinti su 
Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentai¹, kai ji tvarko prašymus 
pasinaudoti institucijos turimais 
dokumentais.
6. Valstybės narės, Komisija ir institucija 
laiko konfidencialia visą pagal 2 dalį 
konfidencialia laikomą informaciją, 
išskyrus, kai siekiant apsaugoti žmogaus 
sveikatą tokią informaciją būtina paskelbti 
viešai. Valstybės narės pagal šį reglamentą 
gautus prašymus pasinaudoti dokumentais 
tvarko vadovaudamosi reglamento (EB) Nr. 
1049/2001 5 straipsniu.

7. Jei pareiškėjas atsiima arba atsiėmė 
prašymą, valstybės narės, Komisija ir 
institucija paiso komercinės ir pramoninės 
informacijos, įskaitant tyrimų ir tobulinimo 
informacijos bei informacijos dėl kurios 
konfidencialumo Komisijos ir pareiškėjo 
nuomonės nesutampa, konfidencialumo.
________________________
¹ OJ L 145, 31.5.2001, p. 43.

Or. en

Justification

In order to encourage investments in research, promote innovation and ensure fair 
competition, adequate data protection is indispensable. In practice, the exclusive right of 
reference to the proprietary data will not always be sufficient because clinical trials are 
usually executed with third parties, such as universities. Most of the time manufacturers will 
grant universities the right to use the data for training, publication and further research. 

*** If the amendment above is admissible, withdraw amendment 33 ***

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 182
19a straipsnis (naujas)

19a straipsnis
Duomenų apsauga
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1. Kitas pareiškėjas negali remtis pirmojo 
pareiškėjo pareiškime pateiktais 
moksliniais duomenimis ir kita 
informacija, kurių reikalaujama 10 
straipsnyje ir kurie saugomi pagal 19 
straipsnį, septynerius metus nuo leidimo 
išdavimo datos, nebent kitas pareiškėjas dėl 
šių duomenų ir informacijos naudojimo 
sutartų su ankstesniu pareiškėju, jog tokie 
duomenys ir informacija gali būti 
naudojama.
2. Pasibaigus septynerių metų laikotarpiui 
visų ar dalies vertinimų išvados, padarytos 
remiantis pareiškėjų bylose esančiais 
moksliniais duomenimis ir informacija, 
gali būti panaudotos institucijos kito 
pareiškėjo naudai.

Or. en

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 183
19 b straipsnis (naujas)

19b straipsnis
Pagarba įgytoms teisėms

Pateiktas prašymas, gauto prašymo 
tvirtinamasis raštas ar išduotas teiginio 
leidimas negali pažeisti su pačiu teiginiu, 
moksliniais duomenimis ar kita į 
pareiškimo aprašą įtraukta informacija 
susijusių pareiškėjo intelektinės 
nuosavybės teisių. Šios teisės vertinamos 
pagal Bendrijos teisės aktus arba Bendrijos 
teisei neprieštaraujančius valstybių narių 
teisės aktus.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 184
20a straipsnis (naujas)

20a straipsnis

Valstybės narės gali nesilaikydamos maisto 
papildų direktyvos Nr. 2002/46/EB 3 ir 4 
straipsnių ir be laikino apribojimo leisti 
savo teritorijoje prekybą maisto papildų 
gaminiais, susidedančiais iš vitaminų ir 
mineralinių medžiagų, neišvardytų 
direktyvos I priede arba esančiais formos, 
neįtrauktos į direktyvos II priedą, ir  jų 
reklamavimą su sąlyga, kad:
a) svarstomas vitaminas ar mineralinė 
medžiaga yra naudojamas viename ar 
daugiau maisto papildų, pažymėtų 
Bendrijos 2002 m. liepos 12 d., ir
b) atsakinga institucija nepateikė 
nepalankios išvados dėl to vitamino ar 
mineralinės medžiagos naudojimo arba jo 
naudojimo tokia forma maisto papilduose 
gamybos.

Or. en

Justification

The amendments maintain the principle of subsidiarity by allowing Member States to protect 
the health of their citizens whilst at the same time avoiding unnecessary discontinuation of 
products that have been sold safely in individual Member States for several years.
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Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 185
20b straipsnis (naujas)

20b straipsnis

Valstybės narės gali nesilaikydamos maisto 
papildų direktyvos Nr. 2002/46/EB 3 ir 5 
straipsnių leisti savo teritorijoje prekybą 
maisto papildų gaminiais, turinčiais tokius 
vitaminų ir mineralinių medžiagų kiekius 
ar formas, kurie viršija priimtus direktyvos 
5 straipsnio 4 dalyje, jeigu gaminys atitinka 
šį reglamentą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 186
22 straipsnio 1 dalis

1. Jei valstybė narė turi rimtą pagrindą 
manyti, kad teiginys neatitinka šio 
reglamento reikalavimų arba kad pagal 7 
straipsnį pateiktas mokslinis pagrindimas 
nepakankamas, valstybė narė gali laikinai 
sustabdyti teiginio naudojimą savo 
teritorijoje. 
Ji informuoja kitas valstybes nares bei 
Komisiją, nurodydama sustabdymo 
priežastis.

1. Ryšium su 12 straipsnio 3 dalimi, jei 
valstybė narė turi rimtą pagrindą manyti, kad 
teiginys neatitinka šio reglamento 
reikalavimų arba kad pagal 6 straipsnį 
pateiktas mokslinis pagrindimas 
nepakankamas, valstybė narė gali paprašyti 
Komisijos ištirti etiketėje, pristatyme ir 
reklamoje naudojamo atitinkamo maisto 
produkto teiginio pagrįstumą.

Ji informuoja kitas valstybes nares ir 
operatorių bei paaiškina savo prašymą. 
Valstybė narė neprivalo sustabdyti teiginio 
naudojimo, kol Komisija nepriėmė 
sprendimo pagal šio reglamento 23 
straipsnyje išdėstytą procedūrą.

Or. en

Justification

A realistic approach is vital.
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A thorough analysis (inter alia of the scientific evidence) would be useful before adopting 
such measures (suspending the use of claims within the territory of a Member State).

Pakeitimą pateikė Mia De Vits

Pakeitimas 187
22 straipsnio 3 dalis

3. 1 straipsnio dalyje minima valstybė narė 
gali neatšaukti sustabdymo iki tol, kol jai 
bus pranešta apie 2 straipsnio dalyje 
minimą sprendimą.

išbraukta

Or. nl

Justification

A realistic approach is vital.

A thorough analysis (inter alia of the scientific evidence) would be useful before adopting 
such measures (suspending the use of claims within the territory of a Member State).

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 188
25 straipsnis

Vėliausiai iki …  [paskutinės penktojo 
mėnesio po priėmimo datos + 6 metai
dienos] Komisija pateikia Europos 
Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl šio 
reglamento taikymo, ypač dėl maisto 
produktų rinkos raidos, atsižvelgiant į 
sukurtus mitybos arba sveikatos teiginius, 
kartu su pasiūlymu dėl pakeitimų, jeigu 
tokių reikia.

Vėliausiai iki …  [paskutinės mėnesio po 
priėmimo datos + 3 metai dienos] Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
ataskaitą dėl šio reglamento taikymo, ypač 
dėl maisto produktų rinkos raidos, 
atsižvelgiant į sukurtus mitybos arba 
sveikatos teiginius ir atsižvelgiant į bet 
kokias su 1 straipsnio 4a dalimi susijusias 
problemas, kartu su pasiūlymu dėl 
pakeitimų, jeigu tokių reikia.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Alexander Stubb

Pakeitimas t 189
25a straipsnis (naujas)

25a straipsnis
Pereinamasis laikotarpis

Su sveikata susijusius teiginius, išskyrus 
teiginius, minimus 12 straipsnio 1 dalyje, 
šio reglamento įsigaliojimo momentu 
naudojamus maisto produktams, maisto 
produktų kategorijoms ar maisto produktų 
sudėtinėms dalims pagal galiojančius 
reikalavimus,  galima naudoti ir toliau, su 
sąlyga, kad per dvylika mėnesių nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos ir per šešis 
mėnesius nuo sprendimo, nurodyto 16 
straipsnyje, priėmimo dienos pateikiama 
paraiška. Tokioms paraiškoms netaikomi 
terminai, nustatyti 15 straipsnio 1 ir 2 
dalyse bei 16 straipsnio 1 dalyje.

Or. en

Justification

It is essential to provide for a transition period that allows existing, science-based, legally 
made claims to remain in use until they are appropriately brought under the proposed 
regulation.

*** If the amendment above is admissible, withdraw amendment 40 ***

Pakeitimą pateikė Simon Coveney

Pakeitimas 190
25b straipsnis (naujas)

25b straipsnis

Maisto produktų teiginiai apie raumenų 
jėgos padidėjimą, kurie buvo naudojami 
pagal nacionalines nuostatas prieš 
įsigaliojimo datą, nurodytą 26 straipsnyje, 
gali būti toliau naudojami iki Komisijos 
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direktyvos dėl maisto produktų priėmimo 
ketinant apmokėti raumenų jėgos didinimo 
išlaidas, ypač sportininkams, remiantis 
direktyva Nr. 89/398/EEB dėl maisto 
produktų maistingumo panaudojimo¹.
_____________
¹ UL L 186, 30.6.1989, p. 27.
. 

Or. en

Justification

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

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 191
25b straipsnis (naujas)

25b straipsnis
Tarpinės priemonės

Maisto produktų teiginiai apie raumenų 
jėgos padidėjimą, kurie buvo naudojami 
pagal nacionalines nuostatas prieš 
įsigaliojimo datą, nurodytą 26 straipsnyje, 
gali būti toliau naudojami iki Komisijos 
direktyvos dėl maisto produktų priėmimo 
ketinant apmokėti raumenų jėgos didinimo 
išlaidas, ypač sportininkams, remiantis 
direktyva Nr. 89/398/EEB dėl maisto 
produktų maistingumo panaudojimo¹.
_____________
¹ UL L 186, 30.6.1989, p. 27.

Or. en
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Justification

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

Pakeitimą pateikė Othmar Karas

Pakeitimas 192
26 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Jis pradedamas taikyti [pirmą šešto mėnesio 
po paskelbimo dieną].

Jis pradedamas taikyti [pirmą aštuoniolikto 
mėnesio po paskelbimo dieną].

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

Prieš šio reglamento įsigaliojimo datą į 
rinką pateikti arba paženklinti šio 
reglamento neatitinkantys maisto produktai 
gali būti parduodami iki [paskutinės 
vienuolikto mėnesio po taikymo pradžios
dienos] arba iki jų saugojimo laiko 
pabaigos, priklausomai nuo to, kuris iš šių 
laikotarpių ilgesnis.
Įsigaliojus šiam reglamentui, iki tol, kol 
bus priimtas 12 straipsnio 2a dalyje 
paminėtas sąrašas, maisto pramonės 
įmonės, prisiimdamos atsakomybę, gali 
vartoti 12 straipsnio 1 dalyje išvardytus 
sveikatos teiginius, jei šie atitinka šio 
reglamento reikalavimus ir su šia sritimi 
susijusias atskirų šalių teisės aktų 
nuostatas, neapribodamos 22 straipsnyje 
numatytų apsaugos priemonių priėmimo.
Kiti nei 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
sveikatos teiginiai, kurie naudojami 
laikantis šio reglamento įsigaliojimo metu 
taikomų nuostatų maisto produktams, 
maisto produktų kategorijoms ir maisto 
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produktų sudedamosioms dalims, gali būti 
toliau naudojami su sąlyga, kad per dvylika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo tai 
daroma laikantis 14 straipsnio nuostatų, 
tačiau ne ilgiau kaip per šešis mėnesius po 
to, kai bus priimtas galutinis sprendimas 
pagal 16 straipsnio nuostatas.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 193
26 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną 
po jo paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Jis pradedamas taikyti [pirmą šešto mėnesio 
po paskelbimo dieną].

Jis pradedamas taikyti [pirmą aštuoniolikto 
mėnesio po paskelbimo dieną].

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

Prieš šio reglamento įsigaliojimo datą į 
rinką pateikti arba paženklinti šio 
reglamento neatitinkantys maisto produktai 
gali būti parduodami iki [paskutinės 
vienuolikto mėnesio po taikymo pradžios
dienos] arba iki jų laikymo laiko pabaigos, 
priklausomai nuo to, kuris iš šių terminų 
ilgesnis.
Įsigaliojus šiam reglamentui, iki tol, kol 
bus priimtas 12 straipsnio 2a dalyje 
paminėtas sąrašas, maisto pramonės 
įmonės, prisiimdamos atsakomybę, gali 
vartoti 12 straipsnio 1 dalyje išvardytus 
sveikatos teiginius, jei šie atitinka šio 
reglamento reikalavimus ir su šia sritimi 
susijusias atskirų šalių teisės aktų 
nuostatas, neapribodamos 22 straipsnyje 
numatytų apsaugos priemonių priėmimo.
Kiti nei 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
sveikatos teiginiai, kurie naudojami 
laikantis šio reglamento įsigaliojimo metu 
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taikomų nuostatų maisto produktams, 
maisto produktų kategorijoms ir maisto 
produktų sudedamosioms dalims, gali būti 
toliau naudojami su sąlyga, kad per dvylika 
mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo tai 
daroma laikantis 14 straipsnio nuostatų, 
tačiau ne ilgiau kaip per šešis mėnesius po 
to, kai bus priimtas galutinis sprendimas 
pagal 16 straipsnio nuostatas.

Or. en

Justification

There is a need for the Regulation to foresee adequate transitional periods both in the case of 
health claims which fall under the scope of article 12 - claims based on generally accepted 
scientific data- and whether or not they are finally included under the Community list of 
permitted claims and for products with health claims, which are currently on the market but 
which will need to undergo authorisation under the current terms of the proposal.  

At the same time, the phase out period for foods placed on the market or labelled prior to the 
date of entry into force which do not comply with this Regulation needs to be extended. 
Indeed the period provided for in the proposal may not be sufficient as the time needed for 
publication of the EFSA guidance, approval procedure (at least 6 months) and amendments to 
labelling and presentation may go beyond the eleven months specified in the proposal.  

This Regulation should in any case permit companies to continue marketing their products, 
which are currently on the market, provided that an application has been submitted according 
to the authorisation procedure, until a final decision has been made by EFSA and the 
Standing Committee.

Pakeitimą pateikė Simon Coveney

Pakeitimas 194
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po NEKALORINGA

ENERGIJOS ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra energijos 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
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nurodomas tik tuo atveju, jei produktas turi 
daugiau kaip 60 kcal/100 ml arba 250 
kcal/100 g.

Or. en

Justification

Article 2.4 provides a definition for "nutrient claim", and refers in point (a) to the energy 
(calorific value)a food "provides at a reduced or increased rate". However the annex 
currently only sets down the conditions applying to claims referring to reduced levels of 
energy. for the sake of coherence I propose also a claim referring to an increased level of 
energy  ie a "high energy claim" thus being consisten with definition in article 2.4.

Pakeitimą pateikė Christopher Heaton-Harris

Pakeitimas 195
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po NEKALORINGA

ENERGIJOS ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra energijos 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produktas turi 
daugiau kaip 60 kcal/100 ml arba 250 
kcal/100 g.

Or. en

Justification

Article 2.4. provides a definition for “ nutrition claim”, and refers in point (a) to the energy 
(calorific value) a food “ provides at a reduced or increased rate”. However, the Annex 
currently only sets down the conditions applying to claims refering to reduced levels of 
energy. For the sake of coherence, we therefore propose also a claim refering to an increased 
level of energy, ie a “high energy” claim. This would make the Annex consistent with the 
definition provided in Article 2.4.

High energy products are, for example, used by people involved in manual work or those 
leading active lifestyles (walkers, mountaineers, etc.). These products are also used by 
diabetics to rapidly stabilise blood sugar levels.
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Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 196
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po NEKALORINGA

ENERGIJOS ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra energijos 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produktas turi 
daugiau kaip 60 kcal/100 ml arba 250 
kcal/100 g.

Or. en

Justification

This amendment brings the annex in consistency with article 2.4 (a) referring to both 
“reduced or INCREASED rate” of calorific value.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 197
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
MAŽAI RIEBALŲ

MAŽAI RIEBALŲ MAŽAI RIEBALŲ
Teiginys, kad maisto produkte yra mažai 
riebalų, arba bet koks teiginys, galintis turėti 
panašią prasmę vartotojui, gali būti pateiktas 
tik tada, jei 100 g produkto yra ne daugiau 
kaip 3 g riebalų arba 100 ml produkto ne 
daugiau kaip 1,5 g riebalų (1,8 g riebalų 100 
ml pusiau nugriebto pieno).

Teiginys, kad maisto produkte yra mažai 
riebalų, arba bet koks teiginys, galintis turėti 
panašią prasmę vartotojui, gali būti pateiktas 
tik tada, jei 100 g produkto yra ne daugiau
kaip 3 g riebalų arba 100 ml produkto ne 
daugiau kaip 1,5 g riebalų (1,8 g riebalų 100 
ml pusiau nugriebto pieno). Šis teiginys 
taikomas nepažeidžiant termino „mažai 
riebalų“, nustatyto EB reglamento 2991/94 
5 straipsnyje. 

Jeigu maisto produktai natūraliai turi mažai 
riebalų, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas „natūraliai“.
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Or. en

Justification

The Council Regulation (EC) 2991/94 lays down the principles under which the fat product 
may bear low fat claim. Without this prejudice the claim under the draft Regulation would be 
in breach with the aforementioned Regulation – a legal act of the same level – and would 
mislead the consumer, preventing him from making a choice of fat product with lower fat 
content.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 198
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ

BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ išbraukta
Teiginys, kad produkte nėra sočiųjų 
riebalų, arba bet koks kitas
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jeigu 
produkte yra ne daugiau kaip 0,1 g
sočiųjų riebalų 100g arba 100 ml produkto. 
Jeigu maisto produktai natūraliai yra be 
sočiųjų riebalų, šio teiginio pradžioje gali 
būti rašomas terminas „natūraliai“.

Or. en

Justification

Products other than fatty products will bear far fetching claims (e.g. [low fat] or [fat free]), 
while meeting a condition defined for this claim is not possible by any fatty product. Even 
low-erucic rape oil exceeds the condition seven times, whereas olive oil fourteen times.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 199
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
NATŪRALUS VITAMINŲ IR/ARBA MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ ŠALTINIS
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NATŪRALUS VITAMINŲ IR/ARBA 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra natūralus
vitaminų ir/arba mineralinių medžiagų 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produkte yra mažiausiai 15 
proc. rekomenduojamos dienos normos, 
apibūdintos Tarybos direktyvos Nr. 
90/496/EEB priede, 100 g arba 100 ml.

VITAMINŲ IR/ARBA MINERALINIŲ 
MEDŽIAGŲ ŠALTINIS 
Teiginys, kad produktas yra vitaminų ir/arba 
mineralinių medžiagų šaltinis, arba bet koks 
kitas vartotojui tą patį reiškiantis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
produkte yra mažiausiai 15 proc. 
rekomenduojamos maistingumo vertės 
(RMV) 100 g (kietasis maistas) ir 7,5 proc. 
RMV 100 ml (skysčiai) arba 5 proc. RMV 
100 kcal (12 proc. RMV 1 MJ) arba 15 
proc. RMV vienai porcijai.
Jeigu maisto produktai yra natūralūs 
vitaminų ir/arba mineralinių medžiagų 
šaltiniai, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas terminas 
„natūraliai“/„natūralus“.

Or. en

Justification

1. The Codex Alimentarius conditions, representing grounds for international food standards, 
should be expressed in analogous EU legislation on the application of claims, which will 
enhance harmonisation of legislation:a. Claims with terms "reduced" and "increased" should 
be based on 25% difference as opposed to reference food.

b. The use of claims containing term "source" should be harmonised with Codex 
Alimentarius.

c. The claim content should be used with reference to "sodium" rather than to "salt".

d. Claims containing terms "source" and "high" with reference to vitamins and minerals in 
liquids, should be based on 7.5% RDA and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) 
respectively.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 200
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
PAGERINTAS VITAMINAIS IR/ARBA MINERALINĖMIS MEDŽIAGOMIS



Vertimas pagal sutartį
PE 355.746v02-00 90/98 Vertimas pagal sutartį

AM\562665LT.doc

LT

PAGERINTAS VITAMINAIS IR/ARBA 
MINERALINĖMIS MEDŽIAGOMIS

PRIDĖTA VITAMINŲ IR/ARBA 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ

Teiginys, kad produktas yra pagerintas
vitaminais ir/arba mineralinėmis 
medžiagomis, arba bet koks kitas vartotojui 
tą patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produkte yra 
bent jau žymus kiekis, nurodytas direktyvos 
Nr. 90/496/EEB priede.

Teiginys, kad produkte yra pridėta vitaminų 
ir/arba mineralinių medžiagų, arba bet koks 
kitas vartotojui tą patį reiškiantis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei 
produkte yra bent jau žymus kiekis, 
nurodytas direktyvos Nr. 90/496/EEB 
priede.

Or. en

Justification

If the term “added” is used instead of “enriched and/or fortified”, the consumer is freer to 
judge whether this is a positive thing or not. In the same way that a consumer can be 
informed if a high level of vitamins and/or minerals is a natural substance in the food, the 
consumer is also entitled to know if the high level of vitamins and/or minerals is artificially
added to the food.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 201
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
PAGERINTAS VITAMINAIS IR/ARBA MINERALINĖMIS MEDŽIAGOMIS

PAGERINTAS VITAMINAIS IR/ARBA 
MINERALINĖMIS MEDŽIAGOMIS

išbraukta

Teiginys, kad produktas yra pagerintas 
vitaminais ir/arba mineralinėmis 
medžiagomis, arba bet koks kitas vartotojui 
tą patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produkte yra 
bent jau žymus kiekis, nurodytas direktyvos
Nr. 90/496/EEB priede.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation of legislation in this area:
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a. “Low cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.b. The 
use of claims containing term "source" should be harmonised with Codex Alimentarius, 
whereas term "enriched" is used as additional synonym.c. Claims containing terms "source" 
and "high" with reference to vitamins and minerals in liquids, should be based on 7.5% RDA 
and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) respectively.

Pakeitimą pateikė Edit Herczog

Pakeitimas 202
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
DAUG VITAMINŲ IR/ARBA MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ

DAUG VITAMINŲ IR/ARBA 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ

DAUG VITAMINŲ IR/ARBA 
MINERALINIŲ MEDŽIAGŲ

Teiginys, kad maisto produkte yra daug 
vitaminų ir/arba mineralinių medžiagų, arba 
bet koks kitas vartotojui tą patį reiškiantis 
teiginys gali būti pateiktas tik tada, jei 
produkte esantis vitaminų ir mineralinių 
medžiagų kiekis yra mažiausiai du kartus 
didesnis už „vitaminų ir mineralinių 
medžiagų šaltinį“.

Teiginys, kad maisto produkte yra daug 
vitaminų ir/arba mineralinių medžiagų, arba 
bet koks kitas vartotojui tą patį reiškiantis 
teiginys gali būti pateiktas tik tada, jei 
produkte esantis vitaminų ir mineralinių 
medžiagų kiekis yra mažiausiai du kartus 
didesnis už „vitaminų ir mineralinių 
medžiagų šaltinį“.

Jei maisto produkte natūraliai yra daug 
vitaminų ir/arba mineralinių medžiagų, prieš 
šį teiginį gali būti vartojamas terminas 
„natūraliai“.

Jei maisto produkte natūraliai yra daug 
vitaminų ir/arba mineralinių medžiagų, prieš 
šį teiginį gali būti vartojamas terminas 
„natūraliai“. Jeigu maisto produkte yra 
daug vitaminų ir/arba mineralinių 
medžiagų dėl to, kad jų buvo pridėta, 
teiginyje privaloma naudoti terminą 
„Pridėta“.

Or. en

Justification

If the term “added” is used instead of “enriched and/or fortified”, the consumer is freer to 
judge whether this is a positive thing or not. In the same way that a consumer can be 
informed if a high level of vitamins and/or minerals is a natural substance in the food, the 
consumer is also entitled to know if the high level of vitamins and/or minerals is artificially 
added to the food.
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Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 203
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
PADIDINTAS (LABAI MAISTINGOS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS) KIEKIS

PADIDINTAS (LABAI MAISTINGOS 
MEDŽIAGOS PAVADINIMAS) KIEKIS

PADIDINTAS (MAISTINĖS ARBA 
KITOS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS) 
KIEKIS)

Teiginys, kad vienos ar daugiau maistinių 
medžiagų kiekis maisto produkte padidintas, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti pateiktas tik 
tada, jei produktas atitinka teiginio „šaltinis“ 
sąlygas ir jame tų medžiagų kiekis, palyginti 
su panašiu produktu, yra mažiausiai 30 proc. 
didesnis.

Teiginys, kad vienos ar daugiau maistinių 
arba kitų medžiagų kiekis maisto produkte 
padidintas, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti pateiktas tik 
tada, jei produktas atitinka teiginio „šaltinis“ 
sąlygas ir jame tų medžiagų kiekis, palyginti 
su panašiu produktu, yra mažiausiai 25 proc. 
didesnis.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius should be expressed in analogous 
EU legislation on the application of claims, which will enhanceharmonisation:a. “Low 
cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.

b. Claims with terms "reduced" and "increased" should be based on 25% difference as 
opposed to reference food.

c. The use of claims containing term "source" should be harmonised with Codex 
Alimentarius, whereas term "enriched" is used as additional synonym.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 204
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
SUMAŽINTAS (MAISTINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS) KIEKIS

SUMAŽINTAS (MAISTINĖS 
MEDŽIAGOS PAVADINIMAS) KIEKIS 

Teiginys, kad vienos ar daugiau maistinių 

SUMAŽINTAS (MAISTINĖS ARBA 
KITOS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS) 
KIEKIS

Teiginys, kad vienos ar daugiau maistinių 
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medžiagų kiekis maisto produkte mažesnis, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti pateiktas tik 
tada, jei kiekis, palyginti su panašiu 
produktu, yra mažesnis 30 proc., išskyrus 
mikromaistines medžiagas, kurioms pagal 
Tarybos direktyvą Nr. 90/496/EEB 
priimtinas 10 proc. nuo bazinių dydžių 
skirtumas.

arba kitų medžiagų kiekis maisto produkte 
mažesnis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti pateiktas tik 
tada, jei kiekis, palyginti su panašiu 
produktu, yra mažesnis 25 proc., išskyrus 
mikromaistines medžiagas, kurioms pagal 
Tarybos direktyvą Nr. 90/496/EEB 
priimtinas 10 proc. nuo bazinių dydžių 
skirtumas.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation:a. “Low cholesterol " and 
"cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.

b. Claims with terms "reduced" and "increased" should be based on 25% difference as 
opposed to reference food.c. The claim content should be used with reference to "sodium" 
rather than to "salt".

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 205
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po LENGVAS

BE KARVĖS PIENO BALTYMŲ
Teiginys, kad produkte nėra karvės pieno 
baltymų, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produkte nėra 
tokių sudedamųjų dalių kaip karvės pieno 
baltymai arba kitų sudėtinių karvės pieno 
dalių. Jeigu maisto produktai natūraliai yra 
be karvės pieno baltymų, šio teiginio 
pradžioje gali būti rašomas žodis 
„natūraliai“.

Or. en
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Justification

Some 2-5% of young children in Europe suffer from an allergy to cows' milk protein. It is 
therefore important that parents, who generally do the shopping for their family, should be 
clearly informed as to which products do not contain this substance.

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 206
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po LENGVAS

TRUMPOS GRANDINĖS „OMEGA-3“ 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra trumpos 
grandinės „Omega-3“ šaltinis, arba bet 
koks kitas vartotojui tą patį reiškiantis 
teiginys gali būti nurodomas tik tuo atveju, 
jei išpildoma bent viena iš šių sąlygų:
produkte yra mažiausiai 3 g alfa linoleno 
rūgšties 100 g arba 100 ml produkto. Jeigu 
maisto produktai natūraliai yra trumpos 
grandinės „Omega-3“ šaltiniai, šio teiginio 
pradžioje gali būti rašomas žodis 
„natūraliai“.

Or. en

Justification

The WHO recommends increasing consumption of alpha-linoleic acid so as to provide 
between 1 and 2% of energy intake, which corresponds to 2-4 g per day. Claims which help 
consumers to find products which enable them to comply with this recommendation should 
therefore be provided for in the annex. 

Pakeitimą pateikė Marianne Thyssen

Pakeitimas 207
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po LENGVAS
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ILGOS GRANDINĖS „OMEGA-3“ 
ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra ilgos grandinės 
„Omega-3“ šaltinis, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
bent viena iš šių sąlygų: produkte yra 
mažiausiai 40 mg ilgos grandinės „Omega-
3“ (pavyzdžiui, EPA+DHA, natūraliai 
esančios žuvų taukuose) 100 g arba 100 ml 
produkto. Jeigu maisto produktai 
natūraliai yra ilgos grandinės „Omega-3“ 
šaltiniai, šio teiginio pradžioje gali būti 
rašomas žodis „natūraliai“.

Or. en

Justification

The WHO and many nutrition experts and policy advisers recommend increasing our intake 
of long-chain omega-3 (EPA and DHA). The main sources of these are oily fish and foodstuffs 
containing added fish oils. Foodstuffs containing the above-mentioned quantities of long-
chain omega-3 make an important contribution to achieving the recommended intake. 

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 208
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
(Papildomas teiginys – rašomas po LENGVAS

„OMEGA-3“ ŠALTINIS:
Teiginys, kad produktas yra „Omega-3“ 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
bent viena iš šių sąlygų:
- minimalus alfa linoleno rūgšties kiekis 
100 g/100 ml produkto yra 0,6 g;
- minimalus ilgos grandinės „Omega-3“ 
kiekis 100 g/100 ml produkto yra 0,6 mg su 
sąlyga, kad produkto vidutinė dienos norma 
atitinka bent 30 proc. Pasaulio sveikatos 
organizacijos (PSO) arba regioninių ar 
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nacionalinių mitybos institucijų 
rekomendacijų.

Or. en

Justification

An option of applying claim on the high content of fatty acids high omega-3 is extremely vital 
from the perspective of proper nutrition and public health of the EU population.

Pakeitimą pateikė Alexander Stubb

Pakeitimas 209
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po naujo DAUG MONONESOČIŲJŲ RIEBALŲ (naujas)

„OMEGA-3“ ŠALTINIS 
Teiginys, kad produktas yra „Omega 3“ 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
bent viena iš šių sąlygų:
- 100 g produkto yra mažiausiai 3 g alfa 
linoleno rūgšties;
- 100 g produkto yra mažiausiai 300 mg 
labai ilgos grandinės „Omega-3“.

Or. en

Justification

WHO recommends to increase the intake of alpha-linolenic acid to 1 to 2% energy, 
equivalent to approximately 2 to 4 g a day. The main sources of alpha-linolenic acid are 
margarine, fat spreads, cakes, biscuits, fried foods. The proposed levels mean that a 
reasonable daily intake of, e.g. 20g of margarine/fat spread would provide 0.6g alpha-
linolenic acid a day.

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 210
Priedas
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Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po BE CHOLESTEROLIO (naujas)

MAŽAI CHOLESTEROLIO
Teiginys, kad produkte yra mažai 
cholesterolio, arba bet koks kitas vartotojui 
tą patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tada, kai produkte yra ne 
daugiau nei 0,02 g cholesterolio/100 g 
(kietas maistas) arba ne daugiau nei 0,01 g 
cholesterolio/100 ml (skysčiai), ir
1. ne daugiau kaip 1,5 g sočiųjų riebalų 
100 g (kietasis maistas) arba 
2. 0,75 g sočiųjų riebalų 100 ml (skysčiai) 
ir ne daugiau nei 10 proc. energijos 
gaunama iš sočiųjų riebalų arba 70 proc. 
visų riebiųjų rūgščių yra nesočiosios.
Jeigu maisto produktuose natūraliai yra 
mažai cholesterolio, šio teiginio pradžioje 
gali būti rašomas terminas „natūraliai“.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation of legislation in this area:

a. “Low cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.b. 
The claim content should be used with reference to "sodium" rather than to "salt".

c. Claims containing terms "source" and "high" with reference to vitamins and minerals in 
liquids, should be based on 7.5% RDA and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) 
respectively. 

Pakeitimą pateikė Małgorzata Handzlik

Pakeitimas 211
Priedas

Mitybos teiginiai ir jiems taikomos sąlygos
Papildomas teiginys – rašomas po naujo skyriaus „OMEGA-3“ (naujas)

BE CHOLESTEROLIO 
Teiginys, kad produktas yra be 
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cholesterolio, arba bet koks kitas vartotojui 
tą patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tada, kai produkte yra ne 
daugiau nei 0,05g cholesterolio/100g 
(kietas maistas) arba ne daugiau nei 0,05g 
cholesterolio/100ml (skysčiai), ir
- mažiau nei 1,5 g sočiųjų riebalų 100 g 
(kietasis maistas) 0,75 g sočiųjų riebalų 
100 ml (skysčiai) ir ir ne daugiau nei 10 
proc. energijos gaunama iš sočiųjų 
riebalų,
- 70 proc. visų riebiųjų rūgščių yra 
nesočiosios.
Jeigu maisto produktai natūraliai yra be 
cholesterolio, šio teiginio pradžioje gali 
būti rašomas terminas „natūraliai“.

Or. en

Justification

1. The conditions that were adopted by Codex Alimentarius, representing grounds for 
international food standards, should be expressed in analogous EU legislation on the 
application of claims, which will enhance harmonisation of legislation in this area:

a. “Low cholesterol " and "cholesterol-free " clauses have to be inserted into the claims.b. 
The claim content should be used with reference to "sodium" rather than to "salt".

c. Claims containing terms "source" and "high" with reference to vitamins and minerals in 
liquids, should be based on 7.5% RDA and 15% RDA (Recommended Daily Absorption) 
respectively. 
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