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SHORT JUSTIFICATION

1. Draftsperson's Position

The draftsperson welcomes and supports the Commission's proposal which responds to the 
Parliament's resolutions of March 1998 on the Green Paper on the General Principles of Food 
Law in the EU and of June 2001 on the White Paper on Food Safety. The draftsperson 
particularly supports the introduction of general principles and conditions for the use of 
claims  welcomes the establishment of the list of nutrition claims, conditions for comparative 
claims, distinction between health claims relating to bodily functions and the ones referring to 
reduction of disease risk or the definition of a consumer based on the ECJ rulings. However, 
there are various aspects of the proposal which require improvement. In particular:

2. Nutritional Profiling

The Commission’s proposal seek to limit nutrition and health claims to foods that are "good 
for you". The draftsman does not believe that it should be the role of government – whether 
local, national or European – to take decisions as to which foods are good for consumers.

The Commission’s proposal raise a number of questions which must be answered before the 
principle of nutritional profiles can be considered:

If different people have different dietary needs - depending on factors such as lifestyle, age, 
gender - can we really talk about good foods and bad foods, rather than good diets and bad 
diets?

Do consumers have a right to this nutritional information regardless of any nutritional profile?

Why should it be acceptable for a low-fat cheese to claim to be high in calcium but not for a 
high-fat cheese that may contain as much or more calcium?

Whilst we don't want to see alcopops marketed as being good for you, is there any sense in 
preventing red wine producers from claiming that moderate quantities of red wine can be 
good for your heart?

3. General healthclaims

The draftsman believes that a ban on all general and implied health claims would be a 
disproportionate measure. Where claims are supported by scientific knowledge and do not 
mislead consumers, the subject and scope of the claim should not be a matter for legislation. 
Existing legislation on misleading advertising and on food labelling already prohibits the use 
of untrue of misleading claims. The draftsman believes that it would be preferable to enforce 
such existing legislation more consistently and more effectively rather than introduce more 
legislation unlikely to be enforced any better.

General claims are a common advertising tool. Most successful advertising campaigns claim 
that their product will – at some level – make you happier, healthier, richer or more attractive 
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to the opposite sex. In many cases they are not intended to be taken literally and are not taken 
as being a genuine claim but just an advertising “puff”. Whether the “claim” is made verbally 
or through the use of pictures or sounds. It would clearly be ludicrous to tell sweet 
manufacturers that they shouldn’t display pictures of happy children either in their adverts or 
on their packaging, or to stop a breakfast cereal from suggesting that their cereal sends 
children to school ready for the day ahead. If this is allowed in advertising, why shouldn’t it 
be allowed on the packaging or on the in-store display? The Commission’s proposal threaten 
to create a state of legal uncertainty around the food advertising industry.

4. Trademarks

The draftsman is concerned that the Commission does not appear to have fully considered the 
position of companies whose brand names contain health claims that would be restricted 
under the proposed Regulation. Unless these trademarks were to be given an exemption then 
the brands themselves could be threatened. However, if they were to be given such an 
exemption, it would appear to be unfair to other manufacturers who make similar claims for 
similar products.

The draftsman believe that the answer is not for a specific exemption but for those sections of 
the proposals that would most severely restrict the use of brand names – particularly
nutritional profiling and restrictions on general and implied health claims – should be 
reconsidered so as to be fair to the whole of the food industry and to avoid creating further 
confusion amongst consumers.

5. Barriers to Trade

The draftsman believes that any legislation should be considered within the broader context of 
existing WHO, Codex Alimentarius and Council of Europe guidelines, as well as take into 
consideration the recent Commission proposal for a Regulation concerning common rules for 
the addition of vitamins and minerals to foods (‘food fortification’). Any new standards or 
regulations should, as far as is possible, be in line with international standards.

6. Authorisation Procedure

The draftsman is concerned that the proposed authorisation procedure is too complicated and 
would place a heavy burden on the European Food Safety Authority. It is important that all 
interested parties – including consumer and industry groups - should be able to submit 
proposals for authorised health claims. This would help to ensure that existing, accurate 
claims can be authorised without placing a disproportionate burden on food manufacturers. 
However, the draftsman is concerned that the Commission’s proposed procedure would 
prevent new claims from being authorised quickly in light of new scientific evidence. To 
address these concerns, the Commission should come forward with a simplified procedure.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, 



PA\558962LT.doc 5/37 PE 353.538v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos 
pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas1 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
3 a  konstatuojamoji dalis (nauja)

(3a) Neturi būti kuriamos naujos 
nereikalingos kliūtys maisto prekybai su 
trečiosiomis šalimis. Todėl nuostatos turi 
būti kiek įmanoma labiau suderintos su 
Maisto kodekso [komisijos] darbu mitybos 
ir sveikatos srityje. 

Pakeitimas 2
6  konstatuojamoji dalis

(6) Maisto produktai, reklamuojami 
naudojant tvirtinimus, vartotojų gali būti 
suvokiami kaip maistingumo, fiziologiniu ar 
kitu su sveikata susijusiu atžvilgiu 
pranašesni už panašius ar kitus produktus, į 
kuriuos neįdėta tokių maistingųjų medžiagų. 
Tai gali paskatinti vartotojų pasirinkimą, 
turintį tiesioginės įtakos bendrajam pavienių 
maistingųjų medžiagų ar kitų medžiagų 
suvartojimui prieštaraujant mokslinėms 
rekomendacijoms.  Siekiant išvengti tokio 
galimo nepageidautino poveikio derėtų 
nustatyti tam tikrus apribojimus produktams, 
reklamuojamiems naudojant tam tikrus 
tvirtinimus. Tokiomis aplinkybėmis  
alkoholio kiekis produkte ar produkto 
maistingumo charakteristika yra tinkami 
kriterijai nustatyti, ar produktas gali turėti 

(6)  Maisto produktai, reklamuojami 
naudojant tvirtinimus, vartotojų gali būti 
suvokiami kaip maistingumo, fiziologiniu ar 
kitu su sveikata susijusiu atžvilgiu 
pranašesni už panašius ar kitus produktus, į 
kuriuos neįdėta tokių maistingųjų medžiagų. 
Tai gali paskatinti vartotojų pasirinkimą, 
turintį tiesioginės įtakos bendrajam pavienių 
maistingųjų medžiagų ar kitų medžiagų 
suvartojimui prieštaraujant mokslinėms 
rekomendacijoms.  Siekiant išvengti tokio 
galimo nepageidautino poveikio derėtų 
nustatyti tam tikrus apribojimus produktams, 
reklamuojamiems naudojant tam tikrus 
tvirtinimus. Tokiomis aplinkybėmis 
nustatant, ar produktas gali turėti tam tikrus 
tvirtinimus, būtina atsižvelgti į tokius 
veiksnius kaip tam tikrų medžiagų, pvz., 

  
1 Dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje.
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tvirtinimus. alkoholio, buvimas.

Justification

While taking into account the presence of alcohol in considering whether the product can 
bear claims should be supported, it would not be appropriate to introduce a blanket ban on 
otherwise accurate claims for whole categories of foods.

Pakeitimas 3
7  konstatuojamoji dalis

(7)  Nustatant maistingųjų medžiagų 
charakteristiką galima atsižvelgti į įvairių 
maistingųjų medžiagų ir kitų medžiagų, 
turinčių maistinį ar fiziologinį poveikį, 
kiekį, įskaitant riebalus, sočiuosius 
riebalus, transriebalines rūgštis, druską 
(natrį) ir cukrus, kurių per didelis kiekis 
maiste nerekomenduojamas, ir poli- ir 
mononesočiuosius riebalus, kitus nei 
cukrus angliavandenius, vitaminus, 
mineralus, baltymus ir skaidulas. Nustatant 
maistingųjų medžiagų charakteristiką 
reikia atsižvelgti į skirtingas maisto 
produktų kategorijas bei jų vietą ir 
vaidmenį maiste. Tam tikriems maisto 
produktams ar jų kategorijoms gali būti 
reikalingos išimtys atsižvelgiant į nustatytas 
maistingųjų medžiagų charakteristikas ir į 
maisto produktų vaidmenį bei reikšmę 
gyventojų mitybai. Tai atlikti techniškai 
sudėtinga ir susijusių priemonių nustatymą 
reikėtų patikėti Komisijai.

Išbraukta

Justification

Follows from amendment to Article 4.

Pakeitimas 4
11  konstatuojamoji dalis
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(11) Mokslinis pagrindimas – pagrindinis
aspektas, į kurį reikia atsižvelgti naudojant 
su mityba ir sveikata susijusius tvirtinimus ir 
juos naudojančios maisto verslo įmonės turi 
juos pagrįsti.

(11) Mokslinis pagrindimas – pagrindinis 
aspektas, į kurį reikia atsižvelgti naudojant 
su mityba ir sveikata susijusius tvirtinimus ir 
juos naudojančios maisto verslo įmonės turi 
juos pagrįsti. Su mityba ir sveikata susijusių 
tvirtinimų mokslinis pagrindimas turi būti 
proporcingas naudingam poveikiui, apie 
kurį teigiama.

Justification

Scientific substantiation should aim at due justification of the nutrition and health claim and 
the claimed beneficial effect, however, it should not be disproportionate to achieve this aim, 
i.e., the level of proof should be “on the balance of probabilities” and not “beyond 
reasonable doubt”..

Pakeitimas 5
13 a  konstatuojamoji dalis (nauja)

(13a) Galimybė naudoti tvirtinimą 
„neriebus“ tepamiems riebalams numatyta 
1994 m. gruodžio 5 d. Tarybos reglamente 
(EB) Nr. 2991/941,  todėl papildomi 
apribojimai tvirtinimams dėl riebalų kiekio 
tepamiems maistiniams riebalams kol kas 
neturėtų būti taikomi. 
1 OL L 316, 1994-12-09, p. 2.

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.

Pakeitimas 6
17  konstatuojamoji dalis
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(17) Su sveikata susijusiems tvirtinimams, 
kuriuose apibūdinama maistinių medžiagų ar 
kitų medžiagų reikšmė organizmo augimui, 
vystymuisi ir normalioms fiziologinėms 
funkcijoms remiantis nusistovėjusiais ir 
neprieštaringais moksliniais duomenimis, 
turi būti taikomas kitokio pobūdžio 
vertinimas ir sankcionavimas. Todėl reikia 
patvirtinti leidžiamų tvirtinimų, 
apibūdinančių maistingosios ar kitos 
medžiagos reikšmę, sąrašas.

(17) Su sveikata susijusiems tvirtinimams, 
kuriuose apibūdinama maistinių medžiagų ar 
kitų medžiagų reikšmė organizmo augimui, 
vystymuisi ir normalioms fiziologinėms 
funkcijoms remiantis nusistovėjusiais ir 
neprieštaringais moksliniais duomenimis, 
turi būti taikomas kitokio pobūdžio 
vertinimas ir sankcionavimas. Todėl reikia 
patvirtinti Bendrijos leidžiamų tvirtinimų, 
apibūdinančių maistingosios ar kitos 
medžiagos reikšmę, sąrašas.

Justification

Follows from amendment to Article 12.

Pakeitimas 7
20  konstatuojamoji dalis

(20) Siekiant užtikrinti, kad su sveikata 
susiję tvirtinimai būtų teisingi, aiškūs, 
patikimi ir padėtų vartotojui pasirinkti 
sveiką maistą, Institucijos išvadoje ir 
tolesnėje leidimų išdavimo procedūroje 
būtina atsižvelgti į su sveikata susijusių 
tvirtinimų formuluotę ir pateikimą. 

(20) Siekiant užtikrinti, kad su sveikata 
susiję tvirtinimai būtų teisingi, aiškūs, 
patikimi ir padėtų vartotojui pasirinkti 
sveiką maistą, Institucijos išvadoje ir 
tolesnėje leidimų išdavimo procedūroje 
būtina atsižvelgti į produkto veiksmingumą
ir į su sveikata susijusių tvirtinimų 
pateikimą.

Justification

It is the efficacy of the product in relation to the proposed health claim rather than a semantic 
examination of its wording that should be examined and authorised by the Authority.

Pakeitimas 8
21 a  konstatuojamoji dalis (nauja)

(21a) Kad nebūtų žlugdomas 
konkurencingumas ir novatoriškumas, 
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reikia atsižvelgti į Europos maisto 
pramonės įmonių, visų pirma mažų ir 
vidutinio dydžio įmonių, poreikius. 

Pakeitimas 9
22  konstatuojamoji dalis 

(22) Siekiant skaidrumo ir norint išvengti 
pakartotinių paraiškų dėl jau įvertintų 
tvirtinimų, reikia įsteigti tokių tvirtinimų 
registrą.

(22) Siekiant skaidrumo ir norint išvengti 
pakartotinių paraiškų dėl jau įvertintų 
tvirtinimų, reikia įsteigti ir tvarkyti viešą 
tokių tvirtinimų registrą.

Justification

The Register will be available to public and regularly updated after its establishment.

Pakeitimas 10
3 straipsnis, 2 dalis, (c) punktas

(c) teigia ar leidžia manyti, kad subalansuota 
ir įvairi mityba negali užtikrinti reikiamo 
maistingųjų medžiagų kiekio; 

(c) teigia, sugestijuoja ar leidžia manyti, 
kad subalansuota ir įvairi mityba negali 
užtikrinti reikiamo maistingųjų medžiagų 
kiekio;

Justification

Follows from definitions of claims in Article 2.

Pakeitimas 11
4 straipsnis

4 straipsnis
Su mityba ir sveikata susijusių tvirtinimų 

apribojimai 
1. Komisija per 18 mėnesių nuo šio 
Reglamento priėmimo dienos nustato, 
laikydamasi 23 straipsnio 2 dalyje 

išbraukta
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numatytos tvarkos, tam tikras maistingųjų 
medžiagų charakteristikas, kurias maisto 
produktai ar tam tikros jų kategorijos turi 
atitikti, kad galėtų būti reklamuojami 
naudojant su mityba ar sveikata susijusius 
tvirtinimus.
Maistingųjų medžiagų charakteristikos turi 
būti sudaromos visų pirma remiantis šių 
maistingųjų medžiagų kiekiais maiste:
(a)  riebalai, sočiosios riebalų rūgštys, 
transriebalinės rūgštys;
(b) cukrūs;
(c) druska ar natris.
Maistingųjų medžiagų charakteristikos turi 
būti pagrįstos mokslinėmis žiniomis apie 
maistą ir mitybą bei jų sąryšiu su sveikata 
ir, visų pirma, apie maistingąsias ir kitas 
medžiagas, turinčias mitybinį ar fiziologinį 
poveikį lėtinėms ligoms. Rengdama 
maistingųjų medžiagų charakteristikas 
Komisija tariasi su Institucija ir 
konsultuojasi su suinteresuotomis šalimis, 
visų pirma maisto verslo įmonėmis ir 
vartotojų grupėmis.
Išimtys ir patikslinimai, susiję su naujais 
mokslo pasiekimais, priimami 23 straipsnio 
2 dalyje nustatyta tvarka.
2. Taikant išlygas 1 straipsnio daliai, 
tvirtinimai dėl mažesnio riebalų, sočiųjų 
riebalų rūgščių, transriebalinių rūgščių, 
cukrų ir druskos (natrio) kiekio leidžiami 
su sąlyga, jei jie atitinka šio Reglamento 
nustatytas sąlygas.
3. Gėrimai, kuriuose yra daugiau nei  1,2 
proc. alkoholio pagal tūrį, negali būti 
reklamuojami naudojant:
(a) su sveikata susijusius tvirtinimus;
(b) su mityba susijusius tvirtinimus, 
išskyrus tvirtinimus, kuriuose minimas 
alkoholio kiekio ar energinės vertės 
sumažėjimas.
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4.  Laikantis 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
mokslinius duomenis gali būti nustatyti kiti 
nei 3 dalyje nurodyti maisto produktai ar jų 
kategorijos, kuriems su sveikata ar mityba 
susiję tvirtinimai ribojami ar draudžiami. 

Justification

Establishment of nutrient profiles as part of the regulatory framework cannot be supported, 
since it goes beyond ‘necessary’ restrictions and runs counter the principle of proportionality.

The central principle underlying consumer protection policy must be that consumers should 
have access to accurate, relevant, comprehensible evidence. A proposal that limits the 
information that may appear on food packaging, except for reasons of accuracy, threatens to 
undermine much of the work done by the Union in this area.

We should reject the false dichotomy that seeks to divide food between “good” and “bad” 
food. The nutritional composition of a food is less important than the quantities and 
combination of foods eaten. Policy makers should encourage balanced and varied diets, 
which are essential for well-being. However, this should be done through education rather 
than regulation.

Pakeitimas 12
5 straipsnis, 1 dalis, (a) punktas 

(a) remiantis visuotinai priimtinais 
moksliniais duomenimis nustatyta, kad 
tvirtinime minimos medžiagos buvimas, 
nebuvimas ar mažesnis kiekis turi naudingą 
mitybinį ar fizologinį poveikį; 

(a) remiantis visuotinai priimtomis 
mokslinėmis žiniomis arba pagal leidimą, 
išduotą 14-17 straipsniuose nustatyta 
tvarka, nustatyta, kad tvirtinime minimos 
maistingosios ar kitos medžiagos buvimas, 
nebuvimas ar mažesnis kiekis naudingas 
mitybai ar sveikatai; jei su sveikata susijęs 
tvirtinimas pateikiamas apie maisto 
produktą ar maisto produktų kategoriją, 
remiantis visuotinai priimtais moksliniais 
duomenimis nustatyta, kad šis maisto 
produktas ar maisto produktų kategorija 
naudinga mitybai ar sveikatai;

Justification

General principles and conditions for the use of nutrition and health claims should be 
regarded positively as benchmark, against which enforcement authorities can control claims 
made in their Member State. It should be made clear that claims which are specific to a food 
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or a food category are also allowed. This approach is supported by the definition of "health 
claim" provided in Art. 2 of the proposal, the Council of Europe's "Guidelines Concerning 
Scientific Substantiation of Health Related Claims for Functional Foods" and the Codex 
Alimentarius "Draft Guidelines for Use of Health and Nutrition Claims". 

Pakeitimas 13
5 straipsnis, 1 dalis, (b) punktas 

(b) medžiagos, apie kurią pateikiamas 
tvirtinimas:
(i) kiekis galutiniame produkte yra didelis 
kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose arba, 
jei tokių taisyklių nėra, jos kiekis turės 
mitybinį ar fiziologinį poveikį, apie kurį 
teigiama tvirtinime ir kuris nustatytas 
remiantis visuotinai priimtinais moksliniais 
duomenimis; arba

(ii) nėra arba jos kiekis mažesnis ir turės 
mitybinį ar fiziologinį poveikį, apie kurį 
teigiama tvirtinime ir kuris nustatytas 
remiantis visuotinai priimtinais moksliniais 
duomenimis;

(b) maistingosios ar kitos medžiagos, apie 
kurią pateikiamas tvirtinimas:
(i) kiekis galutiniame produkte yra didelis 
kaip apibrėžta Bendrijos teisės aktuose arba, 
jei tokių taisyklių nėra, jos kiekis turės 
poveikį mitybai ar sveikatai, apie kurį 
teigiama tvirtinime ir kuris nustatytas 
remiantis visuotinai priimtomis mokslinėmis 
žiniomis; arba

(ii) nėra arba jos kiekis mažesnis kaip 
apibrėžta Bendrijos teisės aktuose arba, jei 
tokių taisyklių nėra, jos kiekis turės poveikį 
mitybai ar sveikatai, apie kurį teigiama 
tvirtinime ir kuris nustatytas remiantis 
visuotinai priimtomis mokslinėmis žiniomis;

Justification

Clarification of the text.

Pakeitimas 14
5 straipsnis, 1 dalis, (c) punktas 

(c) kur tinkama, medžiaga, apie kurią 
pateikiamas tvirtinimas, yra organizmui 
vartoti tinkamos formos;

(c) kur tinkama, maistingoji ar kita
medžiaga, apie kurią pateikiamas 
tvirtinimas, yra organizmui vartoti tinkamos 
formos;

Justification

Clarification of the text.

Pakeitimas 15
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5 straipsnis, 1 dalis, (d) punktas 

(d) produkto, kuris, kaip pagrįstai galima 
tikėtis, bus suvartotas, kiekis teikia žymų 
tvirtinime minimos medžiagos kiekį kaip 
apibrėžta Bendrijos teisės aktuose arba, jei 
tokių taisyklių nėra, žymų kiekį, turėsiantį 
mitybinį ar fiziologinį poveikį, apie kurį 
teigiama tvirtinime ir kuris nustatytas 
remiantis visuotinai priimtais moksliniais 
duomenimis;

(d) produkto, kuris, kaip pagrįstai galima 
tikėtis, bus suvartotas, kiekis teikia žymų 
tvirtinime minimos maistingosios ar kitos
medžiagos kiekį kaip apibrėžta Bendrijos 
teisės aktuose arba, jei tokių taisyklių nėra, 
žymų kiekį, turėsiantį poveikį mitybai ar 
sveikatai, apie kurį teigiama tvirtinime ir 
kuris nustatytas remiantis visuotinai 
priimtomis mokslinėmis žiniomis;

Justification

Clarification of the text.

Pakeitimas 16
6 straipsnis

1. Su mityba ir sveikata susiję tvirtinimai 
turi būti pagrįsti visuotinai priimtais 
moksliniais duomenimis. 

2. Su mityba ar sveikata susijusį tvirtinimą 
pateikianti maisto verslo įmonė turi pagrįsti 
tvirtinimo naudojimą. 
3. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos gali pareikalauti, kad maisto 
verslo įmonė ar asmuo, pateikiantis produktą 
į rinką, pateiktų mokslinį darbą ir duomenis, 
patvirtinančius atitiktį šio Reglamento 
reikalavimams. 

1. Su mityba ir sveikata susiję tvirtinimai 
turi būti pagrįsti visuotinai priimtomis 
mokslinėmis žiniomis, o pagrindimo lygis 
turi būti proporcingas tvirtinimui.  
2. Su mityba ar sveikata susijusį tvirtinimą 
pateikianti maisto verslo įmonė turi pagrįsti 
tvirtinimo naudojimą.

3. Valstybių narių kompetentingos 
institucijos gali pareikalauti, kad maisto 
verslo įmonė ar asmuo, pateikiantis produktą 
į rinką, pateiktų mokslinį darbą ir žinias, 
patvirtinančias atitiktį šio Reglamento 
reikalavimams.

Justification

The burden on businesses to substantiate claims should be proportional to the benefit that 
they claim.

Pakeitimas 17
7 straipsnis

Pateikiant su mityba ar sveikata susijusį Pateikiant su mityba ar sveikata susijusį 
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tvirtinimą, išskyrus bendro pobūdžio (ne 
firminių produktų) reklamą, mitybos 
informacija turi būti pateikiama pagal 
Direktyvos Nr.  90/496/EEB reikalavimus.

Pateikiant su sveikata susijusį tvirtinimą 
pateikiama informacija turi būti 2 grupės 
informacija kaip apibrėžta Direktyvos Nr.  
90/496/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.

Be to, prireikus greta mitybos informacijos 
nurodomas ir medžiagos (medžiagų), su 
kuria (kuriomis) susijęs tvirtinimas ir kuri 
nenurodoma maistingumą nurodančioje 
etiketėje, kiekis (kiekiai).

tvirtinimą, išskyrus reklamą, mitybos 
informacija turi būti pateikiama pagal 
Direktyvos Nr.  90/496/EEB reikalavimus.
Pateikiant su sveikata susijusį tvirtinimą 
pateikiama informacija turi būti 2 grupės 
informacija kaip apibrėžta Direktyvos Nr.  
90/496/EEB 4 straipsnio 1 dalyje.
Be to, prireikus greta mitybos informacijos 
nurodomas ir maistingosios ar kitos
medžiagos (medžiagų), su kuria (kuriomis) 
susijęs tvirtinimas ir kuri nenurodoma 
maistingumą nurodančioje etiketėje, kiekis 
(kiekiai), nebent galiojantys Bendrijos 
teisės aktai jau reikalauja tai nurodyti 
kitoje etiketės vietoje. 

Justification

The Commission accepted in the past that labelling requirements with regards to nutrition 
information should not extend to advertising. Therefore the word "generic" should be deleted. 
Other changes seek to maintain consistency with other sections of the proposals and to 
prevent he need for the same nutrition information to be included more than once on the label

Pakeitimas 18
9 straipsnio 1 dalis

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
reikalavimų, su mityba susijęs tvirtinimas, 
kuriuo maistingosios medžiagos kiekis tam 
tikrame maisto produkte ir (ar) šio produkto 
energinė vertė lyginama su tos pačios 
kategorijos maisto produktais, gali būti 
pateikiamas tik tada, jei vidutinis vartotojas 
gali lengvai identifikuoti lyginamus maisto 
produktus arba jie aiškiai nurodyti. Turi būti 
nurodytas maistingosios medžiagos kiekio ir 
(ar) energinės vertės skirtumas bei 
palyginimas turi būti pagrįstas tuo pačiu 
maisto produkto kiekiu.

1. Nepažeidžiant Direktyvos 84/450/EEB 
reikalavimų, su mityba susijęs tvirtinimas, 
kuriuo maistingosios medžiagos kiekis tam 
tikrame maisto produkte ir (ar) šio produkto 
energinė vertė lyginama su kitu maisto 
produktu, gali būti pateikiamas tik tada, jei 
vidutinis vartotojas gali aiškiai identifikuoti 
lyginamus maisto produktus arba jie aiškiai 
nurodyti. Turi būti nurodytas maistingosios 
medžiagos kiekio ir (ar) energinės vertės 
skirtumas bei palyginimas turi būti pagrįstas
tuo pačiu maisto produkto kiekiu.

Justification

The set of conditions laid down for comparative claims is to be welcomed. This Article should 
however be clarified to ensure that comparative foods to which claims relate are clearly 
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identified to the consumer. The amendment also proposes to enable a comparison between 
different food, e.g., comparison of the content of calcium in a glass of milk and in a glass of 
orange juice or comparison between the amount of fibre in a portion of breakfast cereal 
compared to other popular sources of fibre such as wholemeal bread.

Pakeitimas 19
10 straipsnio 2 dalis, (c) punktas

(c)  kur tinkama, informacija asmenims, 
kuriems reikėtų vengti naudoti šį maisto 
produktą; 

(c) kur tinkama, įspėjimas asmenims, 
kuriems reikėtų vengti vartoti šį maisto 
produktą; ir

Pakeitimas 20
11 straipsnis

11 straipsnis
Numanomas tvirtinimas, susijęs su sveikata 
1. Neleidžiami tokie numanomi tvirtinimai, 
susiję su sveikata:
(a) tvirtinimai, kuriuose užsimenama apie 
bendro pobūdžio, nekonkretų maistingosios 
medžiagos ar maisto produkto naudingumą 
sveikatai ar gerovei;
(b) tvirtinimai, kuriuose užsimenama apie 
psichologines ir elgsenos funkcijas;
(c)  nepažeidžiant Direktyvos Nr. 96/8/EB 
reikalavimų, tvirtinimai, kuriuose 
užsimenama apie lieknėjimą ar svorio 
mažinimą arba vartojant produktą 
pasiekiamą svorio mažėjimo greitį ar dydį 
arba mažesnį alkio jausmą ar didesnį 
sotumo jausmą ar mažesnį iš maisto 
gaunamos energijos kiekį; 
(d) tvirtinimai, kuriuose užsimenama apie 
gydytojų ar kitų sveikatos priežiūros 
specialistų, jų profesinių organizacijų ar 
labdaros organizacijų patarimus, arba 
sugestijuojama, kad to maisto produkto 
nevartojimas gali paveikti sveikatą;
2. Kur tinkama, Komisija, pasitarusi su 

išbraukta
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Institucija, paskelbia išsamius nurodymus 
dėl šio straipsnio įgyvendinimo.

Justification

Nutrition claims should be based on acknowledged and approved research or generally 
accepted scientific knowledge.  Manufacturers should be able to make any claim that they can 
substantiate as long as it can be clearly understood by consumers. Claims that mislead 
consumers should already be covered by existing legislation on misleading advertising.

General prohibitions against the use of claims relating to general well-being, psychological 
effects or weight loss might in fact work against WHO and EU wider public health goals by 
restricting the ability of consumers to make informed choices and hindering consumers in 
getting access to food products with health benefits. 

Finally, the concept of an implied health claim is itself so vague as to be legally uncertain. 
The Commission’s proposal leaves little room for consumers to exercise common sense in 
deciding which claims are intended to be taken literally and which are merely advertising 
“puffs”. Would images on sweet packets showing smiling children be taken as a claim that 
the sweets make children happy?

Pakeitimas 21
12 straipsnis

1.  Taikant išlygą 10 straipsnio 1 daliai, su 
sveikata susiję tvirtinimai, apibūdinantys 
maistingosios ar kitos medžiagos reikšmę 
organizmo augimui, vystymuisi ar 
normalioms funkcijoms, pagrįsti visuotinai 
priimtais moksliniais duomenimis ir gerai 
suprantami vidutiniam vartotojui, gali būti 
pateikti, jei jie įtraukti į 2 straipsnio dalyje 
pateikiamą sąrašą. 
2. Valstybės narės pateikia Komisijai 1 
straipsnio dalyje minimus tvirtinimų sąrašus 
ne vėliau kaip iki …. [mėnesio, kurį priimtas 
šis Reglamentas, paskutinė diena + 1 metai].
Pasitarusi su Institucija, Komisija, 
laikydamasi 23 straipsnyje nustatytos 
tvarkos, patvirtina 1 straipsnio dalyje 
minimą Bendrijos leidžiamų su sveikata 
susijusių tvirtinimų, apibūdinančių 
maistingosios ar kitos medžiagos reikšmę 

1. Taikant išlygą 10 straipsnio 1 daliai, su 
sveikata susiję tvirtinimai, apibūdinantys 
maistingosios ar kitos medžiagos reikšmę 
organizmo augimui, vystymuisi ar 
normalioms funkcijoms, pagrįsti visuotinai 
priimtomis mokslinėmis žiniomis ir gerai 
suprantami vidutiniam vartotojui, gali būti 
pateikti, jei jie pagrįsti tvirtinimais, 
įtrauktais į 2 straipsnio dalyje pateikiamą 
sąrašą.

2. Valstybės narės ir suinteresuotieji 
asmenys, įskaitant vartotojų grupes ir 
įmonių atstovus, kviečiami pateikti 
Komisijai sąrašus tvirtinimų, kuriuos jie 
norėtų įtraukti į Bendrijos leidžiamų su 
sveikata susijusių tvirtinimų sąrašą,  ne 
vėliau kaip iki …. [mėnesio, kurį priimtas 
šis Reglamentas, paskutinė diena + 1 metai].
Pasitarusi su Institucija, Komisija, 
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organizmo augimui, vystymuisi ir 
normalioms funkcijoms, sąrašą ne vėliau 
kaip iki …. [mėnesio, kurį priimtas šis 
Reglamentas, paskutinė diena + 3 metai].
Sąrašo pakeitimai atliekami 23 straipsnyje 
nustatyta tvarka Komisijos iniciatyva arba 
valstybės narės prašymu. 
3. Laikotarpiu nuo šio Reglamento 
įsigaliojimo dienos iki 2 straipsnio dalies 
antrojoje dalyje minimo sąrašo patvirtinimo 
dienos su sveikata susiję tvirtinimai, minimi 
1 straipsnio dalyje, gali būti teikiami verslo 
įmonių atsakomybe, su sąlyga, jei tvirtinimai 
atitinka šio Reglamento bei taikomų 
nacionalinių teisės aktų reikalavimus bei 
nepažeidžiamos 22 straipsnyje nurodytos 
apsaugos priemonės. 

laikydamasi 23 straipsnyje nustatytos 
tvarkos, patvirtina 1 straipsnio dalyje 
minimą Bendrijos leidžiamų su sveikata 
susijusių tvirtinimų, apibūdinančių 
maistingosios ar kitos medžiagos reikšmę 
organizmo augimui, vystymuisi ir 
normalioms funkcijoms, sąrašą ne vėliau 
kaip iki …. [mėnesio, kurį priimtas šis 
Reglamentas, paskutinė diena + 3 metai].
Sąrašą galima keisti 23 straipsnio 2 dalyje 
nustatyta tvarka Komisijos iniciatyva arba 
valstybės narės prašymu.

3. Laikotarpiu nuo šio Reglamento 
įsigaliojimo dienos iki pasibaigs 12 mėnesių 
terminas skaičiuojant nuo 2 straipsnio dalies 
antrajame punkte minimo sąrašo 
patvirtinimo dienos su sveikata susiję 
tvirtinimai, minimi 1 straipsnio dalyje, gali 
būti teikiami verslo įmonių atsakomybe, su 
sąlyga, jei tvirtinimai atitinka šio 
Reglamento bei taikomų nacionalinių teisėsd 
aktų reikalavimus.

Justification

The authority should consider requests from non-governmental organisations, including 
consumer groups and industry representatives. Once a list has been dawn up, there should be 
a transitional period before the full effect of the Regulation comes into force in order to allow 
manufacturers to redesign packaging to comply with the new rules and for wholesalers and 
retailers to clear any remaining stock. This is particularly important with regard to small and 
medium sized enterprises.

Pakeitimas 22
13 straipsnis, 2 dalis

2. Be bendrųjų reikalavimų, nustatytų šiuo 
Reglamentu, ir specialiųjų 1 straipsnio 
dalies reikalavimų, siekiant sumažinti ligų 
riziką ant etiketės išspausdintame tvirtinime
turi būti nurodyta, kad ligos susijusios su 
įvairiais rizikos veiksniais ir kad vienų iš jų 
pakeitimas gali būti arba gali nebūti 
naudingas.

2. Be šiuo Reglamentu nustatytų 
reikalavimų, jei tvirtinime minimas ligų 
rizikos sumažėjimas, ant etiketės 
išspausdintame tvirtinime turi būti nurodyta, 
kad ligos susijusios su įvairiais rizikos 
veiksniais ir kad vienų iš jų pakeitimas gali 
būti arba gali nebūti naudingas.
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Pakeitimas 23
14 straipsnis, 1 dalis, 1 punktas

1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
minimą leidimą reikia pateikti paraišką 
Institucijai.

1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje ir 13 
straipsnio 1 dalyje minimą leidimą reikia 
pateikti paraišką Institucijai.

Justification

Applications for authorisation are made on the basis of both Articles.

Pakeitimas 24
14 straipsnis, 1 dalis, (c) punktas

(c) viešai paskelbia 3 straipsnio dalies (f) 
punkte minimą dokumentų rinkinį.

(c) viešai paskelbia 2 straipsnio dalies (f) 
punkte minimą dokumentų rinkinį.

Justification

Reference in point c should be to paragraph 2(f) instead of 3(f).

Pakeitimas 25
14 straipsnis, 2 dalis, (b) punktas

(b) maisto produktas ar maisto produktų 
kategorija, minima su sveikata susijusiame 
tvirtinime, ir jo (jos) ypatybės

(b) maisto produktas, maisto produktų 
kategorija ar viena iš maisto produkto 
sudėtinių dalių, minima su sveikata 
susijusiame tvirtinime, ir jo (jos) ypatybės

Justification

Follows from the definition of a health claim in Article 2.

Pakeitimas 26
14 straipsnis, 2 dalis, (e) punktas

(e)  siūloma su sveikata susijusio 
tvirtinimo, kuriam norima gauti leidimą, 
formuluotė visomis Bendrijos kalbomis, 
įskaitant, kur tinkama, naudojimo sąlygas;

(e) su sveikata susijusio tvirtinimo ta kalba, 
kuria dokumentų rinkinys pateikiamas 
Institucijai, iliustracinis pavyzdys ir,  kur 
tinkama, naudojimo sąlygos;
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Justification

One should not demand the applicant to provide the exact proposition (with final wording) of 
the claim, nor should the exact wording be included in the decision of the Authority. 
Manufacturers and advertisers should  be both free to use some creativity in the way that they 
sell their products as long as any claims remain within the meaning and spirit of the approved 
claim.  In order to allow non-governmental organisations to contribute to the list, the 
Authority should accept submissions in any of the Community languages although the 
Authority decision should be available in all languages. 

Pakeitimas 27
15 straipsnis, 3 dalis

3. Kad galėtų parengti išvadą, Institucija 
patikrina:
(a) ar siūloma su sveikata susijusio 
tvirtinimo formuluotė pagrįsta moksliniais 
duomenimis; 

(b) ar su sveikata susijusio tvirtinimo 
formuluotė tenkina šiame Reglamente 
nustatytus kriterijus; 
(c) ar siūloma su sveikata susijusio 
tvirtinimo formuluotė vartotojui suprantama 
ir prasminga.

3. Kad galėtų parengti išvadą, Institucija 
patikrina, ar iliustracinis su sveikata 
susijusio tvirtinimo pavyzdys:

(a) pagrįsta mokslinėmis žiniomis; 

(b) tenkina šiame Reglamente nustatytus 
kriterijus;

(c) vartotojui suprantamas ir prasmingas.

Justification

Follows on from previous amendments.

Pakeitimas 28
15 straipsnis, 4 dalis, (b)punktas

(b) maisto produkto ar maisto produkto 
kategorijos, su kuria susijęs tvirtinimas, 
paskirtis ir ypatybės;

(b) maisto produkto,  maisto produkto 
kategorijos ar vienos iš maisto produkto 
sudėtinių dalių, su kuria susijęs tvirtinimas, 
paskirtis ir ypatybės;

Justification

Follows from a definition of the health claim in Art. 2.
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Pakeitimas 29
15 straipsnis, 4 dalis, (c)punktas

(c) siūlomo su sveikata susijusio tvirtinimo 
rekomenduojama formuluotė visomis 
Bendrijos kalbomis;

(c) siūlomo su sveikata susijusio tvirtinimo 
prasmė ir iliustracinis formuluotės 
pavyzdys visomis Bendrijos kalbomis;

Justification

Follows from amendment to Art. 14(2)(e) and 15(3).

Pakeitimas 30
19 straipsnis, 1 dalis, įvadinė dalis

1. Moksliniai duomenys ir kita informacija, 
esanti teikiamame dokumentų rinkinyje 
pagal 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus 
negali būti naudojama kito pareiškėjo naudai 
septynerius metus nuo leidimo išdavimo 
dienos, nebent jei vėlesnis pareiškėjas 
susitarė su ankstesniu pareiškėju, kad šie 
duomenys ir informacija gali būti panaudoti, 
kai; 

1. Su sveikata susijusių tvirtinimų, 
sankcionuotų remiantis nuosavybės teise 
priklausančiais duomenimis, atveju
moksliniai duomenys ir kita informacija, 
esanti teikiamame dokumentų rinkinyje 
pagal 14 straipsnio 2 dalies reikalavimus 
negali būti naudojama kito pareiškėjo naudai 
septynerius metus nuo leidimo išdavimo 
dienos, nebent jei vėlesnis pareiškėjas 
susitarė su ankstesniu pareiškėju, kad šie 
duomenys ir informacija gali būti panaudoti, 
kai;

Justification

Clarification.  

Pakeitimas 31
19 straipsnis, 2 a dalis (nauja)

2a. 1 ir 2 straipsnio dalys netrukdo išduoti 
leidimo vėlesniems pareiškėjams tuo atveju, 
jei su sveikata susijęs tvirtinimas, dėl kurio 
kreipiasi pareiškėjas, bus patvirtintas 
remiantis nuosavybės teise priklausančiais 
duomenimis ar kitais moksliniais 
duomenimis ir paraiškoje pateikta ne 
nuosava informacija, jei tokių duomenų ar 
informacijos pakanka su sveikata 
susijusiam tvirtinimui patvirtinti.
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Justification

The provision allowing seven years of data protection and market exclusivity for health 
claims based on proprietary data is welcomed. However, the Commission's intention is not 
fully clear. The proposal does not, for instance, specify whether two manufacturers who 
submitted a dossier of the same evidence would both have such exclusivity or whether other 
applicants would be precluded from receiving authorisation. Therefore, paragraph 2a aims at 
clarifying this issue.

Pakeitimas 32
19 straipsnis, 2 b dalis (nauja)

2b. 1 ir 2 straipsnio dalys taikomos 
kiekvienai paraiškai, pagrįstai nuosavais 
duomenimis neatsižvelgiant į tai, kokia 
tvarka paraiškos buvo pateiktos. 

Justification

The provision allowing seven years of data protection and market exclusivity for health 
claims based on proprietary data is welcomed. However, the Commission's intention is not 
fully clear. The proposal does not, for instance, specify whether two manufacturers who 
submitted a dossier of the same evidence would both have such exclusivity or whether other 
applicants would be precluded from receiving authorisation. Therefore, paragraph 2b aims at 
clarifying this issue.

Pakeitimas 33
19 a 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, pasitarusi su pareiškėju, 
nustato, kurie duomenys ir informacija, 
išskyrus 3 straipsnio dalies duomenis, turi 
būti konfidencialūs, ir praneša pareiškėjui 
apie savo sprendimą. 
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3. Šie duomenys ir informacija nelaikomi 
konfidencialiais:
(a) maisto produkto pavadinimas ir 
pagrindinės ypatybės, susijusios su 
poveikiu sveikatai; 
(b) atliktų in vitro bandymų, bandymų su 
gyvūnais ar žmonėmis rezultatai, susiję su 
maisto produkto bei jo sudėtinių dalių 
poveikiu žmonių mitybai ir sveikatai; 
(c) pagrindinių maisto produkto ir jo 
sudėtinių dalių ypatybių nustatymo ar 
kiekybinio įvertinimo metodai, kurie gali 
būti reikalingi oficialiajai kontrolei.
4. Neatsižvelgiant į 2 straipsnio dalį, 
Institucija, Komisijai ir valstybėms narėms 
paprašius, pateikia joms visą turimą 
informaciją, įskaitant visus duomenis bei 
informaciją, laikomus konfidencialiais 
pagal 2 straipsnio dalį.
5. Institucija, tenkindama prašymus 
susipažinti su Institucijos turimais 
dokumentais, laikosi 2001 m. gegužės 30 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 
(EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės 
visuomenei susipažinti su Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos 
dokumentais1

6.  Valstybės narės, Komisija ir Institucija 
užtikrina visų duomenų ir informacijos, 
laikomos konfidencialiais pagal 2 
straipsnio dalies nuostatas, 
konfidencialumą, išskyrus atvejus, kai 
duomenys ar informacija turi būti 
paviešinti siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą. Valstybės narės tvarko paraiškas 
dėl susipažinimo su dokumentais, 
gaunamais pagal šį Reglamentą, 
laikydamosi reglamento (EB) Nr. o 
1049/2001  5 straipsnio nuostatų. 
7. Jei pareiškėjas atsiima paraišką, 
valstybės narės, Komisija ir Institucija 
užtikrina komercinių ir pramoninių 
duomenų bei informacijos, įskaitant 
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mokslinių tyrimų ir eksperimentinės veiklos 
informacijos, bei informacijos, dėl kurios 
konfidencialumo Komisija ir pareiškėjas 
nesutaria, konfidencialumą. 
1 OL L 145, 2001-05-31, p. 43.

Pakeitimas 34
19 b straipsnis (naujas)

19b straipsnis
Konfidencialių duomenų apsauga
1. Mokslinių duomenų ir kitos 
informacijos, pateiktos dokumentų 
rinkinyje, reikalaujamame pagal 14 
straipsnio 2 dalį, ir saugomos pagal 19a 
straipsnio nuostatas, negalima naudoti kito 
pareiškėjo naudai septynerių metų 
laikotarpiu nuo leidimo išdavimo dienos, 
nebent pirmasis pareiškėjas leistų naudoti 
tokius duomenis ir informaciją. 
2.  Pasibaigus septynerių metų laikotarpiui 
Institucija gali panaudoti viso ar dalies 
įvertinimo, atlikto remiantis pateiktame 
dokumentų rinkinyje esančiais moksliniais 
duomenimis ir informacija, rezultatus kito 
pareiškėjo reikmėms.

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. 

Pakeitimas 35
21 straipsnis, 1 dalis

1. Pateikiant nuorodą į šį straipsnį taikoma 
2, 3 ir 4 straipsnio dalyse nustatyta tvarka.

išbraukta
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Justification

Superfluous.

Pakeitimas 36
21 straipsnis, 3 dalis

3.  Komisija tariasi su Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatiniu komitetu, 
įsteigtu pagal reglamento (EB) Nr. 178/2002  
58 straipsnio 1 dalį (toliau tekste –
Komitetas), jei, jos nuomone, toks tarimasis 
gali būti naudingas arba jei to prašo valstybė 
narė, ir pateikia savo nuomonę dėl 
numatomų priemonių. 

3. Komisija tariasi su Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatiniu komitetu, 
įsteigtu pagal reglamento (EB) Nr. 178/2002  
58 straipsnio 1 dalį, jei, jos nuomone, toks 
tarimasis gali būti naudingas arba jei to 
prašo valstybė narė, ir pateikia savo 
nuomonę dėl numatomų priemonių.

Justification

Definition not required, not useful.

Pakeitimas 37
22 straipsnis

22 straipsnis
Apsaugos priemonės 

1. Jei valstybė narė turi rimtą pagrindą 
manyti, kad tvirtinimas neatitinka šio 
Reglamento reikalavimų arba kad pagal 7 
straipsnį pateiktas mokslinis pagrindimas 
nepakankamas, valstybė narė gali laikinai 
sustabdyti tvirtinimo naudojimą savo 
teritorijoje. 
Ji informuoja kita valstybes nares bei 
Komisiją, nurodydama sustabdymo 
priežastis.
2. Kur tinkama, gavus Institucijos išvadą 
priimamas sprendimas 23 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka.
Komisija gali pradėti šią procedūrą savo 
iniciatyva.
3.  1 straipsnio dalyje minima valstybė narė 

išbraukta
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gali neatšaukti sustabdymo iki tol, kol jai 
bus pranešta apie 2 straipsnio dalyje 
minimą sprendimą. 

Justification
The proposal allows individual Member States to set potentially lengthy procedures for 
approval of claims and grants them the possibility to temporarily suspend the use of claims. 
This appears to be disproportionate to the aims of the regulation and could massively increase 
costs to business whilst discouraging the cross-border provision of goods.

Pakeitimas 38
23 straipsnis, 1 dalis

1. Komisijai talkina Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, 
įsteigtas pagal reglamento (EB) Nr. 
178/2002  58 straipsnio 1 dalį (toliau tekste 
– Komitetas).

1. Komisijai talkina Maisto grandinės ir 
gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas, 
įsteigtas pagal reglamento (EB) Nr. 
178/2002  58 straipsnio 1 dalį.

Pakeitimas 39
23 straipsnis, 2 dalis, 2 punktas

Sprendimo Nr. 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis yra trys 
mėnesiai. 

Sprendimo Nr. 1999/468/EB 5 straipsnio 6 
dalyje nustatytas laikotarpis neturi viršyti 
dviejų mėnesių.

Justification

In order to reduce lengthy procedures, the time period shall be limited to 2 months. This 
amendment would also reflect the letter and the spirit of Art. 5(6) of Decision 1999/468/EC 
which does not state that the period “shall be three months” as currently phrased in the 
proposed Regulation but provides that relevant period should be "laid down in each basic 
instrument" and "in no case exceed three months from the date of referral to the Council".

Pakeitimas 40
25 a straipsnis (naujas)

25a straipsnis
Pereinamasis laikotarpis

Su sveikata susijusius tvirtinimus, išskyrus 
tvirtinimus, minimus 12 straipsnio 1 dalyje, 
šio Reglamento įsigaliojimo momentu 
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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 
Reglamnto 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. 

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.

Pakeitimas 41
Priedas, prieš Maža energinė vertė (naujas)

Nepažeidžiant Priede nurodytų su mityba 
susijusių tvirtinimų, leidžiama nurodyti 
faktus, kuriuos galima pagrįsti ir kurie 
atitinka 3 straisnyje nustatyus bendruosius 
principus, pvz., kalorijų kiekį ar kitas 
maistines savybes. 

Justification

The proposal would currently prohibit statements of fact, such as “contains less than 300 
calories” or contains “two grams of salt”. Such descriptions should be allowed since they are 
essentially statements of scientific fact and are not contravening the general principles 
provided in Art. 3 of the proposal. For this reason, a general clause to this effect should be 
included in the beginning of the Annex.

Pakeitimas 42
Priedas, Mažas riebalų kiekis

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra mažas 
riebalų kiekis, ar bet koks tvirtinimas, 

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra mažas 
riebalų kiekis, ar bet koks tvirtinimas, 
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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). 

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 
tvirtinimas taikomas nepažeidžiant termino 
„mažas riebalų kiekis“, nustatyto 
reglamento  (EB) Nr. 2991/94  5 
straipsnyje. Tvirtinimas „mažas riebalų 
kiekis“ gali būti taikomas ir sūriui, jei 
riebalų kiekis sausoje sūrio medžiagoje ne 
mažesnis nei 10 proc., bet mažesnis nei 25 
proc.

Justification

Claims should not apply to spreadable fats, for which Regulation (EC) 2991/94 provides 
separate rules. According to Regulation (EC) 2991/94, a reference to "lighter" can be 
attached to a product if its fat content is 41-62 % and a reference to "low fat", "light" if the 
fat content of the product is not more than 41 %. According to point 23 of the Commission's 
explanatory memorandum, Regulation (EC) 2991/94 is meant to be adjusted. It concerns only 
spreadable fats. It can hardly be fully adjusted to a general regulation that concerns all food 
products. It should be clearly stated that claims on the quantity of fat will not be applied to 
the spreadable nutritional fats without prejudice to it.

Pakeitimas 43
Priedas, Be riebalų

Tvirtinimas, kad maisto produkte nėra 
riebalų, ar bet koks tvirtinimas, galintis turėti 
panašią prasmę vartotojui, gali būti pateiktas 
tik tada, jei 100 g ar 100 ml produkto yra ne 
daugiau kaip 0,5 g riebalų. Tačiau 
draudžiami tvirtinimai, išreikšti „X% be 
riebalų“ pavidalu.

Jei maisto produkte natūraliai yra mažai 
riebalų, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

Tvirtinimas, kad maisto produkte nėra 
riebalų, ar bet koks tvirtinimas, galintis turėti 
panašią prasmę vartotojui, gali būti pateiktas 
tik tada, jei 100 g ar 100 ml produkto yra ne 
daugiau kaip 0,5 g riebalų. Tačiau 
draudžiami tvirtinimai, išreikšti „X % be 
riebalų“ pavidalu. Tvirtinimas „be riebalų“
gali būti taikomas ir sūriui, jei riebalų 
kiekis sausoje sūrio medžiagoje mažesnis 
nei 10 proc.
Jei maisto produkte natūraliai yra mažai 
riebalų, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.
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Justification
The claim should apply to cheeses with particular fat content. According to standards of the 
IDF and Codex applicable to cheeses and, for instance, the relevant Finnish legislation, cheese 
can be regarded as fat free, if the fat content of the dry matter is less than 10 %.

Pakeitimas 44
Priedas, Be sočiųjų riebalų (naujas)

DIDELIS NESOČIŲJŲ RIEBALŲ 
KIEKIS ir (ar) DIDELIS MINKŠTŲJŲ 
RIEBALŲ KIEKIS 
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra daug 
nesočiųjų riebalų ar minkštųjų riebalų, ar 
bet koks tvirtinimas, galintis turėti panašią 
prasmę vartotojui, gali būti pateiktas tik 
tada, jei nesotieji riebalai sudaro ne mažiau 
kaip 70 proc. viso produkte esančio riebalų 
kiekio.
Jei maisto produkte natūraliai yra didelis 
nesočiųjų riebalų ir (ar) minkštųjų riebalų 
kiekis, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

Justification

It should be possible to make claims also on the quality of fat and not only on the content of 
saturated fat. For example, it should be possible to claim that the product is ”high in 
polyunsaturated fat”, “high in monounsaturated fat” and “high in omega-3-fat”. Therefore, 
certain conditions should be established for the use of a claim "high unsaturated fat and/or 
high soft fat". There are concrete differences in the quality and nutritional value of different 
fats. Fats containing high amounts of unsaturated fatty acids are recognised to have a 
beneficial impact on human nutrition especially when replacing saturated or hard fats in the 
diet. .

Pakeitimas 45
Priedas, po naujo Didelis nesočiųjų riebalų kiekis ir (ar) Didelis minkštųjų riebalų kiekis 

(naujas)

DIDELIS POLINESOČIŲJŲ RIEBALŲ 
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KIEKIS
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra daug 
polinesočiųjų riebalų, ar bet koks 
tvirtinimas, galintis turėti panašią prasmę 
vartotojui, gali būti pateiktas tik tada, jei ne 
mažiau kaip 45 proc.  produkte esančių 
riebalų rūgščių yra iš polinesočiųjų riebalų.
Jei maisto produkte natūraliai yra didelis 
polinesočiųjų riebalų kiekis, prieš šį 
tvirtinimą gali būti vartojamas terminas 
„natūraliai“.

Justification

The proposed level (at least 45 %) has been successfully incorporated into legislation or 
Codes of Practice for many years in a number of countries to improve the PUFA intake by the 
population.

Pakeitimas 46
Priedas, po naujo Didelis polinesočiųjų riebalų kiekis (naujas)

DIDELIS MONONESOČIŲJŲ RIEBALŲ 
KIEKIS  
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra daug 
mononesočiųjų riebalų, ar bet koks 
tvirtinimas, galintis turėti panašią prasmę 
vartotojui, gali būti pateiktas tik tada, jei ne 
mažiau kaip 45 proc.  produkte esančių
riebalų rūgščių yra iš mononesočiųjų 
riebalų.
Jei maisto produkte natūraliai yra didelis 
mononesočiųjų riebalų kiekis, prieš šį 
tvirtinimą gali būti vartojamas terminas 
„natūraliai“.

Justification

The recent WHO report acknowledges that when MUFA is substituted for SAFA, both total 
and LDL cholesterol is reduced. Additional studies on the Mediterranean diet, one that is 
high in MUFAs, fruit, vegetables and fish, shows that people in this region have a lower risk 
of CHD. WHO recognises that MUFAs are an important source of fat in the diet and suggests 
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that they should make up the difference between saturated, trans- and polyunsaturated fat 
which is approximately 33 – 46% energy of the fatty acids or 10 – 14 % energy. A "high 
MUFA claim" should be similar to this amount.

Pakeitimas 47
Priedas, po naujo Didelis mononesočiųjų riebalų kiekis (naujas)

DAUG OMEGA 3 
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra daug 
omega 3, ar bet koks tvirtinimas, galintis 
turėti panašią prasmę vartotojui, gali būti 
pateiktas tik tada, jei įvykdyta bent viena iš 
šių sąlygų:
- 100 g produkto yra ne mažiau kaip 3g alfa 
linoleno rūgšties,
- 100 g produkto yra ne mažiau kaip 300 
mg labai ilgos grandinės omega 3.
Jei maisto produkte natūraliai yra didelis 
omega 3 kiekis, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

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.

Pakeitimas 48
Priedas, po naujo Didelis omega 3 kiekis (naujas)

BE CHOLESTEROLIO 
Tvirtinimas, kad maisto produkte nėra 
cholesterolio, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, 
gali būti pateiktas tik tada, jei produkte yra:
a) ne daugiau kaip 0,005g/100g (kietosios  
medžiagos) arba ne daugiau kaip 



PA\558962LT.doc 31/37 PE 353.538v02-00

Vertimas pagal sutartį

LT

0,005g/100 ml (skysčiai) ir 
b) mažiau nei 1,5 g sočiųjų riebalų 100 g 
(kietosios medžiagos) arba 0,75 g sočiųjų 
riebalų 100 ml (skysčiai) ir
c) ne mažiau kaip 10 proc. energijos iš 
sočiųjų riebalų arba 70 proc. visų riebalų 
rūgščių yra nesočiosios.
Jei maisto produkte natūraliai nėra 
cholesterolio, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

Justification

This claim is approved by Codex. Average intake of cholesterol in the general population is 
around 200-300 mg/day. Vegetable oils/fats have a cholesterol level of less than 5mg 
cholesterol/100g, where animal fats have a cholesterol content of about 300mg/100g. 
Substitution of 20g vegetable fat for 20g animal fat lowers the cholesterol intake with 50 to 60 
mg/day, i.e., a 20-25% reduction, which also substantially lowers the plasma total and LDL 
cholesterol.

Pakeitimas 49
Priedas, po Nepridėta cukraus (naujas)

MAŽAS LAKTOZĖS KIEKIS 
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra mažas 
laktozės kiekis, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, 
gali būti pateiktas tik tada, jei 100 g ar 100 
ml paruošto valgyti produkto yra ne 
daugiau kaip 1 g laktozės. 
Jei maisto produkte natūraliai yra mažai 
laktozės, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

Justification

Intolerance to lactose is a problem as a result of which conventional milk products cannot be 
used by significant amount of population. Milk products form a basis for traditional diets. 
They are also rich in calcium and constitute a source of vitamin D, B2, B12 and iodine, 
thereby forming an important nutritional element for the whole population. Due to a vast 
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supply of low-lactose and lactose-free products developed by industry, consumers suffering 
from lactose intolerance  are used to get information on the nature of products. 

In different EU countries there is no common limit for claims related to the amount of lactose. 
”Low lactose” milk product should contain less lactose than 1 g / 100 g or 100 ml of ready to 
eat food. 

Pakeitimas 50
Priedas, po naujo Be laktozės (naujas)

BE LAKTOZĖS
Tvirtinimas, kad maisto produkte nėra 
laktozės, ar bet koks tvirtinimas, galintis 
turėti panašią prasmę vartotojui, gali būti 
pateiktas tik tada, jei analizė rodo, kad 
produkte nėra įmanomo nustatyti laktozės 
kiekio (t. y., mažiau nei 10 mg laktozės 100 
g ar 100 ml paruošto valgyti maisto).
Jei maisto produktas natūraliai yra be 
laktozės, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

Justification

Intolerance to lactose is a common problem as a result of which conventional milk products 
cannot be used by significant amount of the population. Milk products form a basis for 
traditional diets. Milk products are also rich in calcium and constitute a source of vitamin D, 
B2, B12 and iodine, thereby forming an important nutritional element for the whole 
population. Due to a vast supply of low-lactose and lactose-free products developed by the 
food industry, consumers suffering from lactose intolerance (e.g., 17% of the population in 
Finland) are used to get information on the nature of products suitable for their use. 

Pakeitimas 51
Priedas, po naujo Be glitimo (naujas)

BE GLITIMO 
Tvirtinimas, kad maisto produkte nėra 
glitimo, ar bet koks tvirtinimas, galintis 
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turėti panašią prasmę vartotojui, gali būti 
pateiktas tik tada, jei produkte yra mažiau 
nei 200 dal./mln. glitimo (200 mkg / 100 g).

Justification
Due to the growing number of population suffering from gluten allergy, the concept of 
"gluten-free" food should be defined. Since all gluten-free foodstuffs do not fall under the 
provisions concerning foods for particular nutritional uses it is important to include such 
claims in the list of permitted nutrition claims. The amendment proposes that limits on gluten 
should be established at Community level as it is done in the Codex draft proposal (Proposed 
Draft Amendment to the Guidelines for Use of Nutrition Claims, ALNORM 97/26 app V).

Pakeitimas 52
Priedas, po naujo Be glitimo (naujas)

NATŪRALIAI BE GLITIMO
Tvirtinimas, kad maisto produkte natūraliai 
nėra glitimo, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, 
gali būti pateiktas tik tada, jei produkte 
nėra įmanomo nustatyti glitimo kiekio, t.y., 
mažiau nei 20  dal./mln. glitimo (20 mkg / 
100 g).

Justification

See justification to amendment 59.

Pakeitimas 53
Priedas, Mažas natrio ar druskos kiekis 

MAŽAS NATRIO AR DRUSKOS KIEKIS
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra mažas 
natrio kiekis, ar bet koks tvirtinimas, galintis 
turėti panašią prasmę vartotojui, gali būti 
pateiktas tik tada, jei 100 g ar 100 ml 
produkto yra ne daugiau nei 0,12 g natrio 
arba ekvivalentiško druskos kiekio.
Jei maisto produkte natūraliai yra mažai 
natrio, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

MAŽAS NATRIO KIEKIS 
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra mažas 
natrio kiekis, ar bet koks tvirtinimas, galintis 
turėti panašią prasmę vartotojui, gali būti 
pateiktas tik tada, jei 100 g ar 100 ml 
produkto yra ne daugiau nei 0,12 g natrio.

Jei maisto produkte natūraliai yra mažai 
natrio, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.
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Justification

Salt as an option for claims on sodium/salt content should be deleted. There are reservations 
on linking the sodium content with the salt content as it is presented in the Annex. It is only 
one source of sodium in foodstuffs, therefore they should be separated. On the other hand the 
total intake of salt in the population depends on the type of diet consisting of different types of 
foodstuffs in Member States. 

Claims on salt should be based on values applicable to individual groups of foods e.g. 
cheeses, meat products, fish products, bread, breakfast cereals or ready-to-eat foods.  I would 
propose that information /claims on salt content (high, low, free) of the foodstuffs should be 
left to be decided/regulated on a national level.

Pakeitimas 54
Priedas, Labai mažas natrio ar druskos kiekis

LABAI MAŽAS NATRIO AR DRUSKOS 
KIEKIS

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra labai 
mažas natrio kiekis, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, gali 
būti pateiktas tik tada, jei 100 g ar 100 ml 
produkto yra ne daugiau nei 0,04 g natrio 
arba ekvivalentiško druskos kiekio.

Jei maisto produkte natūraliai yra labai 
mažai natrio, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

LABAI MAŽAS NATRIO KIEKIS

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra labai 
mažas natrio kiekis, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, gali 
būti pateiktas tik tada, jei 100 g ar 100 ml 
produkto yra ne daugiau nei 0,04 g natrio.
Jei maisto produkte natūraliai yra labai 
mažai natrio, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

Justification

See justification to amendment 61.

Pakeitimas 55
Priedas, Be natrio ar be druskos

BE NATRIO AR BE DRUSKOS
Tvirtinimas, kad maisto produkte nėra 
natrio, ar bet koks tvirtinimas, galintis turėti 
panašią prasmę vartotojui, gali būti pateiktas 

BE NATRIO
Tvirtinimas, kad maisto produkte nėra 
natrio, ar bet koks tvirtinimas, galintis turėti 
panašią prasmę vartotojui, gali būti pateiktas 
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tik tada, jei 100 g produkto yra ne daugiau 
nei 0,005 g natrio arba ekvivalentiško 
druskos kiekio.
ei maisto produkte natūraliai nėra natrio, 
prieš šį tvirtinimą gali būti vartojamas 
terminas „natūraliai“.

tik tada, jei 100 g produkto yra ne daugiau 
nei 0,005 g natrio.

Jei maisto produkte natūraliai nėra natrio, 
prieš šį tvirtinimą gali būti vartojamas 
terminas „natūraliai“.

Justification

See justification to amendment 61.

Pakeitimas 56
Priedas, po Didelis baltymų kiekis (naujas)

MAŽAS BALTYMŲ KIEKIS  
Tvirtinimas, kad maisto produkte yra mažas 
baltymų kiekis, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, 
gali būti pateiktas tik tada, jei baltymams 
tenka ne daugiau kaip 30 proc. maisto 
produkto energinės vertės.  
Jei maisto produkte natūraliai yra mažas 
baltymų kiekis, prieš šį tvirtinimą gali būti 
vartojamas terminas „natūraliai“.

Justification

The list of health claims should also include claims relating to low content protein content, 
linked to special diets that are quite common. 

Pakeitimas 57
Priedas, Didelis vitaminų ir (ar) mineralų kiekis 

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra daug 
vitaminų ir (ar) mineralų, ar bet koks 
tvirtinimas, galintis turėti panašią prasmę 
vartotojui, gali būti pateiktas tik tada, jei 

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra daug 
vitaminų ir (ar) mineralų, ar bet koks 
tvirtinimas, galintis turėti panašią prasmę 
vartotojui, gali būti pateiktas tik tada, jei 
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produkte esantis vitaminų ir mineralų kiekis 
yra mažiausiai du kartus didesnis už 
„vitaminų ir mineralų šaltinį“.
Jei maisto produkte natūraliai yra daug 
vitaminų ir (ar) mineralų, prieš šį tvirtinimą 
gali būti vartojamas terminas „natūraliai“.

produkte esantis vitaminų ir mineralų kiekis 
yra mažiausiai du kartus didesnis už 
„natūralų vitaminų ir mineralų šaltinį“.
Jei maisto produkte natūraliai yra daug 
vitaminų ir (ar) mineralų, prieš šį tvirtinimą 
gali būti vartojamas terminas „natūraliai“.

Justification

The proposed claim relates to the value of "natural source of vitamins and/or minerals".

Pakeitimas 58
Priedas, Sudėtyje yra (maistingosios medžiagos pavadinimas) 

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra 
maistingosios medžiagos ar kitos medžiagos, 
ar bet koks tvirtinimas, galintis turėti panašią 
prasmę vartotojui, gali būti pateiktas tik 
tada, jei produktas tenkina visus jam 
taikomus šio Reglamento reikalavimus.

Jei maisto produkte natūraliai yra nurodytos 
maistingosios medžiagos ar kitos medžiagos, 
prieš šį tvirtinimą gali būti vartojamas 
terminas „natūraliai“.

Tvirtinimas, kad maisto produkte yra 
maistingosios medžiagos ar kitos medžiagos, 
ar bet koks tvirtinimas, galintis turėti panašią 
prasmę vartotojui, gali būti pateiktas tik 
tada, jei 100 g ar 100 ml produkto arba 
vienoje produkto porcijoje yra ne mažiau 
kaip 15 proc. tos maistingosios ar kitos 
medžiagos dienos poreikio.
Jei maisto produkte natūraliai yra nurodytos 
maistingosios medžiagos ar kitos medžiagos, 
prieš šį tvirtinimą gali būti vartojamas 
terminas „natūraliai“.

Justification

As a general rule the usage of this expression should be approved provided that the relevant 
proportion of a daily need of the nutrient or other substance per 100 g/100 ml or one portion 
of a given food product is guaranteed. 

Pakeitimas 59
Priedas, Mažesnis (maistingosios medžiagos pavadinimas) kiekis 

Tvirtinimas, kad vienos ar daugiau 
maistingųjų medžiagų kiekis maisto 
produkte mažesnis, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, gali 
būti pateiktas tik tada, jei kiekis, palyginti su 
panašiu produktu, yra mažesnis 30 proc., 

Tvirtinimas, kad vienos ar daugiau 
maistingųjų medžiagų kiekis maisto 
produkte mažesnis, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, gali 
būti pateiktas tik tada, jei kiekis, palyginti su 
panašiu produktu, yra mažesnis 30 proc., 
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išskyrus mikromaistingąsias medžiagas, 
kurioms pagal Tarybos direktyvą Nr. 
90/496/EEB priimtinas 10 proc. bazinių 
dydžių skirtumas.

išskyrus mikromaistingąsias medžiagas, 
kurioms pagal Tarybos direktyvą Nr. 
90/496/EEB priimtinas 10 proc. bazinių 
dydžių skirtumas.

Tvirtinimas, kad vienos ar daugiau 
maistingųjų medžiagų kiekis maisto 
produkte mažesnis, ar bet koks tvirtinimas, 
galintis turėti panašią prasmę vartotojui, 
gali būti pateiktas tik tada, jei vienos ar 
kelių maistingųjų medžiagų kiekis, 
palyginti su panašiu produktu, yra 
mažesnis 30 proc., su sąlyga, kad tvirtinime 
nurodytas procentinio sumažėjimo dydis ir 
maistingosios medžiagos pavadinimas („…. 
kiekis mažesnis x %“).

Justification

The main rule of the claim on reduction of the nutrient is acceptable. However, claims on the 
actual reduction of the content of a certain nutrient should also be allowed, provided that the 
volume of such reduction is clearly indicated to the consumer.
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