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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeistas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu kursyvu.
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems dokumentą rengusiems 
skyriams tas teises akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant 
galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar 
praleistas vietas).Pakeistiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas 
atitinkamų skyrių sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl maisto produktų 
mitybinių ir sveikatingumo teiginių pasiūlymo
(KOM(2003)0424 – C5-0329/2003 – 2003/0165(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2003)0424)1,

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir į EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C5–0329/2003),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos politikos 
komiteto pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos ir  Vidaus rinkos ir 
vartotojų apsaugos komitetų nuomones (A6-0000/2005),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą 
ketina keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui Parlamento poziciją perduoti Tarybai ir Komisijai.

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
6 konstatuojamoji dalis

(6) Maistas, kurių reklamoje vartojami 
atitinkami teiginiai, vartotojas gali įvertinti 
kaip produktus, maistingumo, fiziologiniu 
ar sveikatingumo požiūriu kaip 
pranašesnius už panašius ar kitus 
produktus, kurių sudėtyje tokių maistinių 
medžiagų nėra. Tai gali paskatinti vartotoją 
priimti sprendimus, tiesiogiai lemiančius 
bendrą tokį atskirų maistinių medžiagų 
arba kitų medžiagų suvartojamą kiekį, 
kuris neatitinka mokslinių rekomendacijų.
Siekiant užkirsti kelią šiam 

(6) Maistas, kurių reklamoje vartojami 
atitinkami teiginiai, vartotojas gali įvertinti 
kaip produktus, maistingumo, fiziologiniu 
ar sveikatingumo požiūriu kaip 
pranašesnius už panašius ar kitus 
produktus, kurių sudėtyje tokių maistinių 
medžiagų nėra. Tai gali paskatinti vartotoją 
priimti sprendimus, tiesiogiai lemiančius 
bendrą tokį atskirų maistinių medžiagų 
arba kitų medžiagų suvartojamą kiekį, 
kuris neatitinka mokslinių rekomendacijų.
Siekiant užkirsti kelią šiam 

  
1 OL C ... / Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje.
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nepageidautinam poveikiui, prasminga 
numatyti tam tikrus apribojimus, taikomus 
tokiais teiginiais apibūdinamiems 
produktams. Todėl tam tikrų medžiagų, 
pavyzdžiui, alkoholio, kiekis produkte arba 
produkto maistingumo profilis yra 
tinkamas kriterijus, padedantis nuspręsti, ar 
produktas gali būti apibūdinamas 
atitinkamais teiginiais.

nepageidautinam poveikiui, prasminga 
numatyti tam tikrus apribojimus, taikomus 
tokiais teiginiais apibūdinamiems 
produktams. Todėl tam tikrų medžiagų 
kiekis produkte arba produkto 
maistingumo profilis yra tinkamas 
kriterijus, padedantis nuspręsti, ar 
produktas gali būti apibūdinamas 
atitinkamais teiginiais.

Pagrindimas

In keeping with Article 4.

Pakeitimas 2
7 konstatuojamoji dalis

(7) Nustatant maistingumo profilį galima 
atsižvelgti į įvairių maistinių medžiagų ir 
mitybinį fiziologinį poveikį turinčių 
medžiagų, ypač riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, trans-riebalų rūgščių, druskos 
(natrio) ir cukraus, kurių nesaikingai 
vartoti nerekomenduojama, bei 
polinesočiųjų ir mononesočiųjų riebalų 
rūgščių, turimų angliavandenių, išskyrus, 
cukrų, vitaminus, mineralines medžiagas, 
baltymus ir skaidulines medžiagas, kiekius.
Nustatant maistingumo profilį 
atsižvelgiama į įvairias maisto produktų 
kategorijas ir šių maisto produktų 
reikalingum¹ bei svarb¹ bendrai mitybai.
Įtvirtinus maistingumo profilius, išimtis 
gali būti būtina taikyti tam tikriems maisto 
produktams ar maisto produktų 
kategorijoms, atsižvelgiant į jų paskirtį ir 
svarbą gyventojų mitybos įpročiams. Tam 
reikėtų imtis kompleksinių techninių 
veiksmų, o Komisija turėtų būti įpareigota 
numatyti atitinkamas priemones.

(7) Nustatant maistingumo profilį galima 
atsižvelgti į įvairių maistinių medžiagų ir 
mitybinį fiziologinį poveikį turinčių 
medžiagų, ypač riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, trans-riebalų rūgščių, druskos 
(natrio) ir cukraus, kurių nesaikingai 
vartoti nerekomenduojama, bei 
polinesočiųjų ir mononesočiųjų riebalų 
rūgščių, turimų angliavandenių, išskyrus, 
cukrų, vitaminus, mineralines medžiagas, 
baltymus ir skaidulines medžiagas, kiekius.
Nustatant maistingumo profilį 
atsižvelgiama į įvairias maisto produktų 
kategorijas ir šių maisto produktų 
reikalingum¹ bei svarb¹ bendrai mitybai.
Įtvirtinus maistingumo profilius, išimtis 
gali būti būtina taikyti tam tikriems maisto 
produktams ar maisto produktų 
kategorijoms, atsižvelgiant į jų paskirtį ir 
svarbą gyventojų mitybos įpročiams. Tam 
reikėtų imtis kompleksinių techninių 
veiksmų, o Komisija, pasikonsultavusi su 
atsakinga institucija, turėtų būti įpareigota 
numatyti atitinkamas priemones.
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Pagrindimas

In keeping with Article 4.

Pakeitimas 3
11 konstatuojamoji dalis

(11) Naudojant teiginius apie poveikį 
mitybai ir sveikatai reikia daugiausia 
atsižvelgti į mokslinius duomenis, ir 
prekybos maistu įmonės, naudojančios 
šiuos teiginius, turi juos patvirtinti faktais.

(11) Naudojant teiginius apie poveikį 
mitybai ir sveikatai reikia daugiausia 
atsižvelgti į mokslinius duomenis, ir 
prekybos maistu įmonės, naudojančios 
šiuos teiginius, turi juos patvirtinti faktais,
tačiau reikia nepamiršti tam tikrų 
struktūrinių ir organizacinių apribojimų, 
kuriuos patiria mažos ir vidutinės įmonės.

Pagrindimas

To highlight, in keeping with Article 14, a few difficulties which SMEs have, such as not being 
able to translate nutrition claims into the various languages.

Pakeitimas 4
19 konstatuojamoji dalis

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

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

Pagrindimas

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

Pakeitimas 5
26 konstatuojamoji dalis

(26) Būtina numatyti pereinamąjį 
laikotarpį, per kurį maisto pramonės 
įmonės galėtų prisitaikyti prie šio 
Reglamento reikalavimų.

(26) Būtina numatyti pereinamąjį 
laikotarpį, per kurį maisto pramonės 
įmonės, ypač mažos ir vidutinės įmonės, 
galėtų prisitaikyti prie šio Reglamento 
reikalavimų.

Pagrindimas

To highlight the difficulties experienced by SMEs in adjusting to legislative changes of this 
kind.

Pakeitimas 6
1 straipsnio 3 dalis

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

3. Šis Reglamentas taikomas 
nepažeidžiant šiuose Bendrijos teisės 
aktuose išdėstytų nuostatų:
– 1989 m. kovo mėn. 3 d. Tarybos 
Direktyvos 89/398/EB dėl valstybių narių 
teisės aktų dėl specialiosios paskirties 
maisto produktų derinimo1 ir jos pagrindu 
vėliau priimtų direktyvų;
– 1980 m. liepos 15 d. Tarybos Direktyvos 
80/777/EB dėl valstybių narių teisės aktų 
dėl natūralaus mineralinio vandens 
telkinių naudojimo ir prekybos juo 
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derinimo2;
– 1998 m. lapkričio mėn. 3 d. Tarybos 
direktyvos dėl žmonių vartojimui skirto 
vandens kokybės3.
1OL L 186, 1989 06 30, p. 27.
2OL L 229, 1980 08 30, p. 1.
3OL L 330, 1998 12 05, p. 32.

Pagrindimas

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

Pakeitimas 7
1 straipsnio 4 dalis

4. Šis Reglamentas taikomas 
nepažeidžiant specialių nuostatų dėl 
produktų, skirtų specialios paskirties 
Bendrijos teisės aktuose numatytai 
mitybai.

Išbraukta.

Pakeitimas 8
2 straipsnio įvadinė dalis

Šio reglamento tikslais taikomi „maisto“, 
„maisto verslo operatoriaus“, „pateikimo į 
rinką“ ir „galutinio vartotojo“ apibrėžimai, 
pateikti Europos Parlamento ir Tarybos 
reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 
straipsnyje, 3 straipsnio 3, 8 ir 18 dalyse.

Šio reglamento tikslais taikomi:

a) „maisto“, „maisto verslo operatoriaus“, 
„pateikimo į rinką“ ir „galutinio vartotojo“ 
apibrėžimai, pateikti Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 
straipsnyje, 3 straipsnio 3, 8 ir 18 dalyse;
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b) „maisto papildo“ apibrėžimas, pateiktas 
2002 m. birželio 10 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/46/EB dėl valstybių narių įstatymų, 
susijusių su maisto papildais, derinimo1 ir 
„maistingumo ženklinimo“, „baltymų“, 
„angliavandenių“, „cukraus“, „riebalų“, 
„sočiųjų riebalų rūgščių“,
„mononesočiųjų riebalų rūgščių“, 
„polinesočiųjų riebalų rūgščių“ ir 
„skaidulinių medžiagų“apibrėžimai, 
pateikti Tarybos direktyvoje 90/496/EEB; 
c) „ženklinimo“ apibrėžimas, pateiktas 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių 
įstatymų, susijusių su maisto produktų 
ženklinimu, pateikimu ir reklama, 
derinimo2 1 straipsnio 3 dalies a punkte.
1 OL L 183, 2002 7 12, p. 51.
2 OL L 109,2000 5 6 , p. 29.

Justification

All the definitions set out in European foodstuffs legislation continue to apply.

Pakeitimas 9
2 straipsnio 8 punktas

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

8) „vidutinis vartotojas“ reiškia vartotoją, 
kuris yra tinkamai informuotas ir 
pakankamai atidus bei atsargus. Kai 
teiginiai apie poveikį mitybai ir sveikatai 
skirti tam tikrai vartotojų grupei, reikia 
atsižvelgti į vidutinį tos grupės atstovą.

Justification

To ensure protection for certain consumer groups such as children, the elderly and other 
particularly vulnerable groups.

Pakeitimas 10
3 straipsnio 2 pastraipos a punktas
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a) melagingi ar klaidinantys; a) melagingi, dviprasmiai ar klaidinantys;

Pakeitimas 11
3 straipsnio 2 pastraipos c punktas

c) teigti ar duoti suprasti, kad įvairi ir 
subalansuota dieta paprastai negali suteikti 
tinkamo maistingųjų medžiagų kiekio;

c) teigti ar duoti suprasti, kad įvairi ir 
subalansuota dieta paprastai negali suteikti 
tinkamo maistingųjų medžiagų kiekio; 
vadovaudamosi 21 straipsniu valstybių 
narių institucijos gali daryti išimtis;

Justification

In response to the need to enable each Member State to tackle any nutritional deficiencies 
arising in specific areas and to respect the dietary habits in each Member State.

Amendment 12
Article 4, title

Teiginių apie poveikį mitybai ir sveikatai 
vartojimo apribojimai

Teiginių apie poveikį mitybai ir sveikatai 
vartojimo sąlygos

Pakeitimas 13
4 straipsnio 1 dalis

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

1. Per 24 mėnesius nuo šio Reglamento 
priėmimo Komisija, pasikonsultavusi su 
atsakinga institucija, pagal 23 straipsnio 2 
dalyje minimą procedūrą nustato 
specifinius maistingumo profilius, kuriais 
turi pasižymėti maisto produktai arba tam 
tikros maisto produktų kategorijos, kad 
juos būtų galima apibūdinti teiginiais apie 
poveikį mitybai ar sveikatai.

Šie maistingumo profiliai nustatomi ypač 
atsižvelgiant į toliau išvardytų maistinių 

Tam tikrų maisto produktų ar maisto 
produktų kategorijų maistingumo profiliai 
nustatomi pirmiausia atsižvelgiant į:
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medžiagų kiekį maisto produkte:

a) riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, 
transriebalų rūgščių,

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

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

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

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

Maistingumo profiliai pagrįsti mokslinių 
tyrimų išvadomis apie mitybą ir jos svarbą 
sveikatai. Komisija, nustatydama 
maistingumo profilius, tariasi su Institucija 
ir konsultuojasi su interesų grupėmis, ypač 
maisto pramonės atstovais ir vartotojų 
asociacijomis.

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

Specialios išimtys, pagal kurias maisto 
produktai neturi pasižymėti maistingumo 
profiliais, kad juos būtų galima apibūdinti 
teiginiais apie poveikį mitybai ar 
sveikatai, ir pakeitimai, daromi 
atsižvelgiant į mokslo raidą, priimami 23 
straipsnio 2 dalyje minima tvarka.

Justification

The use of national profiles or similar systems in various countries has shown that such 
systems call for extensive consultation and take several years to develop. In the light of the 
experience gained, 18 months is too short a period and we are thus proposing 24 months.

It is extremely important for nutrient profiles to have a sound scientific basis. The opinion of 
the EFSA is therefore an essential prerequisite for the further development of nutrient 
profiles. In its opinion the EFSA should examine the contribution made by all the nutrients 
present in a specific food or category of foods and the role which each food or category of 
foods plays in the overall diet.

Pakeitimas 14
4 straipsnio 2 dalis
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2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, 
teiginius apie poveikį mitybai, kuriais 
informuojama apie riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, transriebalų rūgščių, cukraus ir 
druskos (natrio) kiekio sumažinimą, 
leistina vartoti, jei tai daroma atsižvelgiant 
į šio Reglamento reikalavimus.

2. Nukrypstant nuo 1 dalies reikalavimų, 
teiginius apie poveikį mitybai, kuriais 
informuojama apie riebalų, sočiųjų riebalų 
rūgščių, transriebalų rūgščių, cukraus ir 
druskos (natrio) sumažinimą, leistina 
vartoti neminint specialaus maistinės 
medžiagos, kuri yra apibūdinama teiginiu 
dėl poveikio mitybai, kriterijaus, jei tai 
daroma atsižvelgiant į šio Reglamento 
reikalavimus.

Pakeitimas 15
5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

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

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

Justification

In keeping with Article 4.Pakeitimas 16
5 straipsnio 1 dalies b punktas

b) teiginiuose minima medžiaga: b) maistingoji arba kita teiginiuose 
minima medžiaga:  

Pagrindimas

In keeping with Article 4.

Pakeitimas 17
5 straipsnio 1 dalies c punktas

c) kai taikoma, teiginiuose minima 
medžiaga pateikiama organizmui priimtina 
forma;

c) kai taikoma, teiginiuose minima 
maistingoji arba kita medžiaga pateikiama 
organizmui priimtina forma;

Pagrindimas

In keeping with Article 4.
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Amendment 18
5 straipsnio 1 dalies d punktas

d) produkto kiekyje, kuris, tikimasi, bus 
suvartotas, yra pakankamai teiginiuose 
minimos medžiagos, kaip apibrėžta 
Bendrijos teisės aktuose arba, jei tokių 
nuostatų nėra, pakankamą medžiagos kiekį, 
kad ji turėtų minimą mitybinį fiziologinį 
poveikį, nustatytą pagal visuotinai 
pripažįstamus mokslinius duomenis;

d) produkto kiekyje, kuris, tikimasi, bus 
suvartotas, yra pakankamai teiginiuose 
minimos maistingosios arba kitos 
medžiagos, kaip apibrėžta Bendrijos teisės 
aktuose arba, jei tokių nuostatų nėra, 
pakankamą medžiagos kiekį, kad ji turėtų 
minimą mitybinį fiziologinį poveikį,
nustatytą pagal visuotinai pripažįstamas 
mokslines išvadas;

Justification

In keeping with Article 4.

Amendment 19
10 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

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

2. Teiginiai apie poveikį sveikatai 
leidžiami tik tada, kai etiketėje, arba, jei 
etiketės nėra, produktą pristatant arba 
reklamuojant, pateikiama ši informacija:

Justification

To ensure that the regulation also covers any products that do not bear a label.

Amendment 20
11 straipsnis
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Teiginiai apie numanomą poveikį 
sveikatai

Tam tikrų teiginių apie poveikį sveikatai 
naudojimo apribojimai

1. Neleidžiama pateikti šių teiginių apie 
numanomą poveikį sveikatai:

1. Neleidžiama pateikti šių teiginių apie 
poveikį sveikatai:

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

a) teiginių, kuriais užsimenama, kad 
nevartojant šio maisto produkto gali 
nukentėti sveikata;

b) teiginių, kurie siejami su informacija 
apie psichologines arba elgsenos 
funkcijas;

b) teiginių, kuriuose nurodomas svorio 
mažėjimo tempas ir dydis; 

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose pateikiama informacija 
apie kūno svorio mažinamąsias arba svorio 
kontroliuojamąsias savybes, taip pat apie 
svorio mažėjimo, galinčio atsirasti 
vartojant produktą, tempą ir dydį, apie 
alkio mažėjimą ar sotumo jausmo 
sustiprėjimą, ar su maistu gaunamos 
energijos kiekio sumažėjimą;
d) teiginiai, kuriuose pateikiami gydytojų 
ar kitų sveikatos srities specialistų, 
atitinkamų profesinių sąjungų, labdaros 
organizacijų patarimai arba kuriais 
netiesiogiai teigiama, kad nevartojant šio 
maisto produkto gali nukentėti sveikata.
2. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su 
autoritetinga institucija, skelbia išsamias 
šio straipsnio taikymo rekomendacijas.

2. Jei 10 straipsnio 1 dalyje ir 13 
straipsnio 1 dalyje nurodytu leidimu 
nera aiškiai suteikta teise, neleidžiama 
pateikti šiu teiginiu apie poveikį
sveikatai:
a) teiginių, nurodančių bendrą, nespecifinę 
maistingosios medžiagos arba maisto 
produkto naudą bendrai gerai sveikatai ir 
savijautai;
b) teiginių, kurie siejami su informacija 
apie psichologines arba elgsenos funkcijas;

c) nepažeidžiant Direktyvos 96/8/EB, 
teiginių, kuriuose pateikiama informacija 
apie kūno svorio mažinamąsias arba svorio 
kontroliuojamąsias savybes, arba apie alkio 
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mažėjimą ar sotumo jausmo sustiprėjimą, 
ar su maistu gaunamos energijos kiekio 
sumažėjimą;
3. teiginių, kuriuose pateikiama gydytojų ar 
kitų sveikatos srities specialistų, atitinkamų 
profesinių sąjungų ar labdaros organizacijų 
patarimų, leidžiami tik su sąlyga, kad:
a) teiginių, kuriuos pateikia atskirų šalių 
arba Bendrijos institucijų pripažintos 
organizacijos;

b) abi šalys yra pasirašiusios rašytinį 
susitarimą;
c) išsami informacija apie pagrindinius 
rekomendacijos teiginius yra paskelbta 
prieinama forma (pvz., įmonės ar 
pripažintos organizacijos tinklavietėje).
4. Jei reikia, Komisija, pasikonsultavusi su 
autoritetinga institucija, maisto pramonės 
specialistais ir vartotojais, skelbia išsamias 
2 straipsnio taikymo rekomendacijas.

Pagrindimas

This regulation covers health and nutrition claims that have been scientifically proven and 
have been assessed by the EFSA.

Given the wide variety of foods available, it is unlikely that just one food will be the single 
source of a nutrient or an essential ingredient. Accordingly, claims that health will be affected 
by the failure to consume a specific food should be considered misleading for consumers.

Claims which make reference to general benefits for psychological and behavioural functions 
or to a reduction in the sense of hunger or an increase in the sense of satiety or to the 
reduction of the available energy from the diet should be authorised in accordance with 
Articles 10(1) and 13(1).

Research is currently of the utmost importance and banning claims that can be scientifically 
proven would undermine both the efforts to meet the Union's scientific objectives and the 
European food industry's ability to innovate. It would also deprive European consumers of 
healthy alternatives that would enhance their diets.

It is common practice in some Member States for doctors or other health professionals, or 
their professional associations or charities to endorse specific claims. This practice could be 
permitted in the EU provided that such professionals and/or organisations satisfy the 
following criteria:
1. the professionals and/or organisations must be recognised by the national competent 
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authorities;
2. there is a written agreement between the parties;
3. details of the recommendation are available to the general public.

Pakeitimas 21
12 straipsnio 1 dalis

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

1. Sveikatingumo teiginius, kuriuose, 
remiantis visuotinai pripažįstamomis 
mokslinėmis išvadomis, pateikiama 
informacija apie maistinių arba kitokių 
medžiagų įtaką augimui, vystymuisi ir 
normalioms fiziologinėms organizmo 
funkcijoms ir kuriuos paprastas vartotojas 
gali teisingai suprasti, leistina vartoti 
neatliekant 14 ir 17 straipsnyje numatytos 
leidimo suteikimo procedūros, jeigu jie yra 
nurodyti 2a dalyje esančiame sąraše.

Justification

To clarify the fact that this type of claim is not subject to the authorisation procedure (Arts.
14-17), but simply to notification.

Pakeitimas 22
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 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, 



PR\553203LT.doc PE 353.302v02-0018/1 PR\553203LT.doc

LT

sąrašą.

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

Pakeitimas 23
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

2a. 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.

Pagrindimas

To clarify the fact that a claim must be used in a specific context.

Amendment 24
12 straipsnio 2 b dalis (nauja)

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

Pagrindimas

The EFSA should be consulted.

Pakeitimas 25
12 straipsnio 3 dalis
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3. Įsigaliojus šiam Reglamentui, iki tol, 
kol bus priimtas 2 dalyje paminėtas 
sąrašas, maisto pramonės įmonės, 
prisiimdamos atsakomybę, gali vartoti 1 
dalyje išvardytus sveikatingumo teiginius, 
jei šie atitinka šio Reglamento 
reikalavimus ir su šia sritimi susijusias 
atskirų šalių teisės aktų nuostatas, 
nepažeisdamos 22 straipsnyje numatytų 
apsaugos priemonių priėmimo.

Išbraukta.

Justification

See addition to Article 26.

Pakeitimas 26
14 straipsnio 1 dalis

1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje 
nurodytą leidimą, reikia Institucijai
pateikti prašymą:

1. Siekiant gauti 10 straipsnio 1 dalyje
nurodytą leidimą, prašymą reikia pateikti 
remiantis toliau nurodytomis straipsnio 
dalimis.

Institucija:
a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo 
datos patvirtina raštiškai, kad prašymą 
gavo. Tvirtinamajame rašte nurodo datą, 
kada gautas prašymas;
b) nedelsdama praneša valstybėms 
narėms ir Komisijai apie prašymą bei 
pateikia joms patį prašymą ir visą 
pareiškėjo suteiktą informaciją;
c) viešai paskelbia 3 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką.

Pakeitimas 27
14 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Prašymas siunčiamas kompetentingai 
valstybės narės institucijai.
a) Kompetentinga valstybės institucija:
a) per 14 dienų nuo prašymo gavimo 
datos raštiškai patvirtina, kad prašymą 
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gavo. Tvirtinamajame rašte nurodo datą, 
kada gautas prašymas;
ii) nedelsdama informuoja Instituciją ir
iii) Institucijai pateikia prašymą ir kitą 
pareiškėjo suteiktą informaciją.
b) Institucija:
b) nedelsdama praneša valstybėms 
narėms ir Komisijai apie prašymą bei 
pateikia joms patį prašymą ir visą 
pareiškėjo suteiktą informaciją;
ii) viešai paskelbia 2 straipsnio f dalyje 
nurodyto aprašo santrauką.

Justification

The amendment sets out the authorisation procedure in greater detail and seeks to highlight 
the difficulties experienced by SMEs unable to translate the claim into the various languages.
It is up to the Commission to put forward proposals to this end.

Pakeitimas 28
14 straipsnio 2 dalies b punktas

b) su sveikatingumo teiginiu susijusio 
maisto produkto arba maisto produktų 
kategorijos pavadinimas ir išskirtinės 
savybės;

b) su sveikatingumo teiginiu susijusios 
maistingosios arba kitos medžiagos, 
maisto produkto arba maisto produktų 
kategorijos pavadinimas ir išskirtinės 
savybės;

Justification

The amendment sets out the authorisation procedure in greater detail and seeks to highlight 
the difficulties experienced by SMEs unable to translate the claim into the various languages.
It is up to the Commission to put forward proposals to this end.

Pakeitimas 29
14 straipsnio 2 dalies b punktas

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

e) pasiūlymas dėl prašomo leisti vartoti 
sveikatingumo teiginio formuluotės 
visomis Bendrijos kalbomis, prireikus 
apimantis specifines teiginio vartojimo 
sąlygas; specialios MVĮ numatytos 
aiškinamosios priemonės gali būti 
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priimtos pagal 23 straipsnio 2 dalyje 
numatytą procedūrą;

Pakeitimas 30
14 straipsnio 4 dalis

4. Prieš įsigaliojant šiam Reglamentui 
Institucija paskelbia išsamias gaires, kurios 
padėtų pareiškėjams parengti ir pateikti 
prašymus.

4. Prieš įsigaliojant šiam Reglamentui 
Institucija nustato ir paskelbia išsamias 
gaires, kurios padėtų pareiškėjams parengti 
ir pateikti prašymus.

Pakeitimas 31
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 stengiasi 
pateikti per šešis mėnesius nuo galiojančio 
prašymo pateikimo datos. Šis terminas 
pratęsiamas, jei Institucija pagal 2 dalį iš 
pareiškėjo pareikalauja papildomos 
informacijos.

Pakeitimas 32
15 straipsnio 2 dalis

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

2. Prireikus Institucija arba kompetentinga 
šalių institucija per Instituciją gali 
pareikalauti iš pareiškėjo per tam tikrą 
laikotarpį pateikti papildomus su prašymu 
susijusius dokumentus.

Pakeitimas 33
19 straipsnis

Duomenų apsauga Konfidencialumas, duomenų apsauga ir 
įgytų teisių laikymasis

a) Konfidencialumas.
1. Leidimo turėtojas gali nurodyti, kokia 
pagal šį Reglamentą pateikta informacija, 
jis norėtų, kad būtų konfidencialiai 
tvarkoma, nes ją atskleidus būtų žymiai 
pakenkta jo konkurencingumui. Tokiu 
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atveju turi būti pateiktos patikrintas 
pagrindimas.
2. Komisija nustato pasikonsultavusi su 
pareiškėju kokia informacija, išskyrus 
nurodytą 3 pastraipoje, laikoma 
konfidencialia ir informuoja pareiškėją 
apie savo sprendimą.
3. Ši informacija nelaikoma 
konfidencialia:
i) maisto produkto pavadinimas ir 
svarbiausios maisto savybės, susijusios su 
sveikata;
ii) 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;
iii) 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 dokumentai, 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.
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7. Jei pareiškėjas atsiima ar 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.
b) Duomenų apsauga

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. 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.

a) moksliniai duomenys ir kita 
informacija skelbiami pirmojo pareiškėjo 
nuosavybės teise nuo pareiškimo įteikimo 
datos ir

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.

b) pirmasis pareiškėjas nuo pareiškimo 
įteikimo datos turi išimtinę teisę 
panaudoti nuosavybės teise saugomus 
duomenis ir

c) sveikatingumo teiginiai negali būti 
patvirtinti, jei pirmasis pareiškėjas 
nepateikė nuosavybės teise saugomų 
duomenų.

c) 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 
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pagal Bendrijos teisės aktus arba 
Bendrijos teisei neprieštaraujančius 
valstybių narių teisės aktus.

OL L 145, 2001 05 31, p. 43.

Justification

In order to encourage investment in research, promote innovation and ensure fair 
competition, adequate data protection is indispensable. Applicants should be able, subject to 
the provision of verifiable reasons and in agreement with the Commission, to indicate which 
information should be kept confidential on the grounds that its disclosure could significantly 
undermine their competitive position. If an applicant withdraws his application, the Member 
States, the Commission and the Authority should maintain the confidentiality of the 
commercial and industrial information supplied. The use of scientific data and other 
information contained in the application and protected under Article 19 should not be 
divulged to another applicant for a period of seven years, unless the previous applicant has 
given his authorisation for this to be done.

Pakeitimas 34
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 
sveikatingumo teiginius, jei šie atitinka 
šio reglamento reikalavimus ir su šia 
sritimi susijusias atskirų šalių teisės aktų 
nuostatas, neapribodamos 22 straipsnyje 
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numatytų apsaugos priemonių priėmimo.
Kiti nei 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti 
sveikatingumo teiginiai, kurie naudojami 
laikantis šio reglamento įsigaliojimo metu 
taikomų nuostatų maisto produktams, 
maisto produktų kategorijoms ir maisto 
produktų sudedamosioms dalims, gali būti 
toliau naudojami su sąlyga, kad per 
dvyliką 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.

Justification

Provision should be made for an 18-month transitional period. The unrestricted sale of foods 
placed on the market prior to the regulation's entry into force should be permitted up until the 
end of their shelf lives, as has been the case with previous pieces of Community legislation.
The article also provides for transitional measures for claims already legally placed on the 
market and which do not appear on the Community list referred to in Article 12, thus 
requiring specific approval. A period of several months may be necessary in order to change 
the labelling on the packaging and other component parts of food products. The time limits 
for implementation should take account of both products with a limited shelf life, for which 
packaging and other changes may take several months to make, and those with a long shelf 
life that have already been manufactured by the time the regulation is published.

Pakeitimas 35
Priedo skirsnio „MAŽAI KALORIJŲ“ 1 pastraipa

Teiginys, kad produktas turi nedaug 
kalorijų, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produktas turi 
mažiau kaip 40kcal(170 kJ) 100g ir 
mažiau kaip 20kcal (80kJ)/100ml.

Teiginys, kad produktas turi nedaug 
kalorijų arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei produktas turi 
ne daugiau kaip 40kcal (170kJ)/100ml 
(skysčiai) arba ne daugiau kaip 20kcal 
(80 kJ)/100ml (kietas maistas), nebent šis 
maisto produktas yra atskirai 
parduodamas saldiklis.
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Justification

Table-top sweeteners are formulated to be used in very small weight quantities by the 
consumer, far less than 100g or 100ml, for example in a small tablet for use in coffee. The 
high sweetness intensity of table-top sweeteners makes measurements based on units of 100g 
or 100ml meaningless and misleading to the consumer. Whilst per-100g or per-100ml table-
top sweeteners may have a 'normal' carbohydrate and energy value of up to 400 kcal, a small 
tablet might only contain 0-2 kcal. A consumer could and would never consume this specific 
type of food in quantities of 100g or 100ml (this would in some cases be the equivalent of 
around 2 000 tablets of table-top sweeteners). We should therefore not refer to this 
measurement when talking about this food category. Table-top sweeteners are specifically 
designed to be low on energy and energy free and should be presented to the consumer as 
such (in many Member States table-top sweetener producers do indeed label their products 
both with a per-100g table and with a per-unit table, e.g. kcal per tablet, where it shows that 
each unit, which is what the consumer actually consumes, the kcal value is as low as 0-2).
Therefore, it is perfectly legitimate that table–top sweeteners should carry the claim 'low 
energy', or in the case of tablets and liquid, 'energy free'.

Pakeitimas 36
Priedo skirsnio „BE KALORIJŲ“ 1 pastraipa

Teiginys, kad produktas neturi kalorijų, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produktas turi mažiau kaip
4kcal (17kJ)/100ml.

Teiginys, kad produktas neturi kalorijų, 
arba bet koks kitas vartotojui tą patį 
reiškiantis teiginys gali būti nurodomas tik 
tuo atveju, jei produktas turi ne daugiau 
kaip 4kcal (17kJ)/100ml (skysčiai) arba ne 
daugiau kaip 8 kcal/100g (kietas maistas), 
nebent maisto produktas yra atskirai 
parduodamas saldiklis.
I

Justification

Table-top sweeteners are formulated to be used in very small weight quantities by the 
consumer, far less than 100g or 100ml, for example in a small tablet for use in coffee. The 
high sweetness intensity of table-top sweeteners makes measurements based on units of 100g 
or 100ml meaningless and misleading to the consumer. Whilst per-100g or per-100ml table-
top sweeteners may have a 'normal' carbohydrate and energy value of up to 400 kcal, a small 
tablet might only contain 0-2 kcal. A consumer could and would never consume this specific 
type of food in quantities of 100g or 100ml (this would in some cases be the equivalent of 
around 2 000 tablets of table-top sweeteners). We should therefore not refer to this 
measurement when talking about this food category. Table-top sweeteners are specifically 
designed to be low on energy and energy free and should be presented to the consumer as 
such (in many Member States table-top sweetener producers do indeed label their products 
both with a per-100g table and with a per-unit table, e.g. kcal per tablet, where it shows that 
each unit, which is what the consumer actually consumes, the kcal value is as low as 0-2).
Therefore, it is perfectly legitimate that table–top sweeteners should carry the claim 'low 



PR\553203LT.doc PE 353.302v02-0027/1 PR\553203LT.doc

LT

energy', or in the case of tablets and liquid, 'energy free'.

Pakeitimas 37
Priedo a skirsnis (naujas) po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“

DAUG NESOČIŲJŲ RIEBALŲ
Teiginys, kad produktas turi daug 
nesočiųjų riebalų, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei bent 70 
proc. produkte esančių riebiųjų rūgščių 
atsiranda iš nesočiųjų riebalų.
Tuo atveju, kai maisto produktas 
natūraliai turi daug nesočiųjų riebalų, 
terminas „natūraliai“ gali būti 
naudojamas prieš šį teiginį.

Justification

This amendment is intended to add an additional type of claim, on the grounds of the dietary 
role now recognised in respect of fats, and to take account of the existence of considerable 
differences between fats in terms of quality and nutritional value. It is recognised that foods 
high in unsaturated fat have a beneficial impact on human nutrition, especially where they 
replace saturated or solid fats. It is therefore important to provide consumers with 
information on the quality of fats in addition to that already provided on their quantity.

Pakeitimas 38
Priedo b skirsnis (naujas) po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“

DAUG MONONESOČIŲJŲ RIEBALŲ
Teiginys, kad produktas turi daug 
mononesočiųjų riebalų, arba bet koks 
kitas vartotojui tą patį reiškiantis teiginys 
gali būti nurodomas tik tuo atveju, jei
bent 45 proc. produkte esančių riebiųjų 
rūgščių atsiranda iš mononesočiųjų 
riebalų.
Tuo atveju, kai maisto produktas 
natūraliai turi daug mononesočiųjų 
riebalų, terminas „natūraliai“ gali būti 
naudojamas prieš šį teiginį.
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Justification

This amendment is intended to add an additional type of claim, on the grounds of the dietary 
role now recognised in respect of fats. The recent WHO report acknowledges that when 
monounsaturated fat is substituted for saturated fat both total and LDL cholesterol are 
reduced. It is therefore important to provide consumers with information on the quality of fats 
in addition to that already provided on their quantity.

Pakeitimas 39
Priedo c skirsnis (naujas) po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“

DAUG POLINESOČIŲJŲ RIEBALŲ
Teiginys, kad produktas turi daug 
polinesočiųjų riebalų, arba bet koks kitas 
vartotojui tą patį reiškiantis teiginys gali 
būti nurodomas tik tuo atveju, jei bent 45 
proc. produkte esančių riebiųjų rūgščių 
atsiranda iš polinesočiųjų riebalų.
Tuo atveju, kai maisto produktas 
natūraliai turi daug polinesočiųjų riebalų, 
terminas „natūraliai“ gali būti 
naudojamas prieš šį teiginį.

Justification

This amendment is intended to add an additional type of claim, on the grounds of the dietary 
role now recognised in respect of fats, and to take account of the existence of considerable 
differences between fats in terms of quality and nutritional value. It is therefore important to 
provide consumers with information on the quality of fats in addition to that already provided 
on their quantity. Consumption of polyunsaturated fat is promoted by many Member States' 
legsilation and by the relevant codes of good practice. This suggests that the average level 
should be 45%

Pakeitimas 40
Priedo d skirsnis (naujas) po skirsnio „BE SOČIŲJŲ RIEBALŲ“

OMEGA 3 ŠALTINIS
Teiginys, kad produktas yra Omega 3 
šaltinis, arba bet koks kitas vartotojui tą 
patį reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei išpildoma 
bent viena iš šių sąlygų:
- minimalus alfa–linoleno rūgšties kiekis 
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100 g/100 ml produkto yra 0,3 g;
- minimalus ilgos grandinės Omega 3 
kiekis 100 g/100 ml produkto yra 30 mg;
su sąlyga, kad produkto vidutinė dienos 
norma atitinka bent 15 proc. Pasaulio 
sveikatos organizacijos (WHO) arba 
regioninių ar nacionalinių institucijų 
rekomendacijų dėl mitybos.

Justification

The WHO recommends increasing alphalinoleic acid intake. A large number of national and 
regional dietary guidelines recommend that we increase our intake of Omega 3 fatty acids.

Pakeitimas 42
Priedo skirsnis „BE PRIDĖTO CUKRAUS“

Teiginys, kad į maisto produktą nebuvo 
pridėta cukraus, arba bet koks kitas tą patį 
vartotojui reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei į produktą 
nebuvo įdėta jokių monosacharidų arba 
disacharidų arba bet kokių maisto 
produktų, naudojamų dėl savo 
saldinančiųjų savybių.

Teiginys, kad į maisto produktą nebuvo 
pridėta cukraus, arba bet koks kitas tą patį 
vartotojui reiškiantis teiginys gali būti 
nurodomas tik tuo atveju, jei į produktą 
nebuvo įdėta jokių monosacharidų arba 
disacharidų arba bet kokių maisto 
produktų, naudojamų dėl savo 
saldinančiųjų savybių, išskyrus 
Direktyvoje 94/35/EB minimus saldiklius.

Justification

To ensure consistency with other provisions.
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EXPLANATORY STATEMENT

Introduction

A healthy diet forms the basis for good health, which explains the growing interest being 
shown by consumers in the nutritional value of food. This is obliging the food industry to 
provide consumers with increasingly accurate and detailed information on the food they eat.

The implementation of a nutrition policy was one of the objectives the Commission put 
forward in its White Paper on Food Safety (COM(1999)0719). According to the White Paper, 
the Union's food policy should be built around high food safety standards which serve to 
protect and promote the health of the consumer. Such protection should not be confined to 
ensuring food safety but should also embrace the nutritional impact of food, since it has been 
scientifically proved that an appropriate and varied diet is an essential factor in good health
and general well-being.

Commission proposal

In July 2003 the Commission submitted to Parliament and the Council a proposal for a 
regulation on health claims made on food. It covers optional claims about the nutritional value 
of foods or their beneficial effects on health or well-being.

The main objectives of the regulation on health claims are, firstly, to ensure consumer 
protection and food safety, and then to ensure the free movement of food products. The 
overall aim is to achieve the highest possible degree of health protection by ensuring that 
products are safe to eat and may be chosen on the basis of accurate information. As things 
currently stand, the information consumers require in order to make a choice is not always 
clear and readily-accessible.

By means of this regulation, the Commission is seeking to establish a new regulatory 
framework for nutrition and health claims, authorising:

• the use of nutrition claims, provided that they comply with the provisions set out in the 
annex containing a list of nutrition claims and specific conditions for the use thereof;

• the use of health claims, subject to an authorisation procedure.

The Commission is proposing to draw up under the comitology procedure specific nutrient 
profiles for foods or categories of foods and to adopt a Community list of health claims, 
describing the generally-accepted role of a nutrient or other substances, on the basis of 
proposals submitted by the Member States.

The role of the European Food Safety Agency (EFSA) will be enhanced through close 
involvement in the various stages and procedures in this process.
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Remarks on the amendments

Nutrient profiles

The first remark to be made concerns Article 4, on conditions governing, rather than 
restrictions on, the use of nutrition and health claims for foods or certain categories of foods.
On the basis of this positive approach to the matter, nutrient profiles will be drawn up on the 
basis of the overall composition of a food and the nutrients that it contains. The aim is to 
encourage consumers (either the population in general or, where appropriate, specific 
population groups, including children) to eat a balanced diet. The direct references to content 
levels of nutrients such as fats, saturated fatty acids, trans-fatty acids, sugars and salt/sodium 
have been removed.

The Commission proposal provides for the establishment of nutrient profiles within a period 
of 18 months. Your rapporteur proposes a longer period of up to 24 months for the 
establishment of nutritional criteria. This should allow the EFSA more time to deliver its 
opinion after having consulted scientific experts. It is extremely important for the nutritional 
criteria to be drawn up on a sound scientific basis. Your rapporteur is willing to endorse the 
comitology procedure if Parliament is included in the process of consulting interested parties.

An effective strategy for helping consumers to choose a good diet in full knowledge of the 
facts is not one that classifies foods or categories thereof into 'good' and 'bad' food. It is 
generally accepted and scientifically agreed that there is no such thing as 'good' or 'bad' foods; 
there are only good or bad diets.

Health claims

Given that nutrition and health claims should be based on generally-accepted scientific 
knowledge and that the regulation also provides for an assessment by the EFSA, all claims 
that meet these general criteria should be permitted.

However, we consider it best to avoid over-general claims and that those referring to 
psychological functions and behaviour should be strictly regulated. However, where claims 
refer to cognitive functions, which are easier to assess objectively, a different approach is 
justifiable. At the same time, we should not be deterred by the difficulties involved in proving 
the effect of certain nutrients or other substances on behaviour. Research in this area is 
advancing, although in some cases not as quickly as we would like.

With respect to claims coming under Article 11, a distinction should be made between two 
situations. Some claims can lead consumers into dangerous situations - particularly by 
seriously disturbing the balance of their diets - and should not be permitted. Other claims, 
such as those referring to weight control, should be made subject to special authorisation. It 
would appear desirable to permit the use of scientifically-verifiable claims relating to the 
sense of satiety or reduction in the sense of hunger afforded by a given food. Obesity is fast 
becoming a major problem in modern-day societies, and we expect the Commission to submit 
a proposal for revision of Directive 96/8/EC at the earliest opportunity.
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Finally, claims referring to doctors' or other health professionals' opinions, or those of 
associations of various kinds,  should be permitted only on a restricted basis, i.e. where they 
refer, on the basis of common criteria, to associations that have been duly recognised (at least 
by the Member State concerned). Cooperation between health professionals and the 
competent authorities cannot but be of benefit to consumers.

Authorisation procedure

While we agree that there is a need for an authorisation procedure, we have reservations 
about:

- the fact that the time limits set, be it by the Commission or by the EFSA, will be for 
guidance only;
- the failure to make provision for data to be duly protected in cases where, for example, 
authorisation is refused;
- the role of the national authorities and their relationship with the EFSA.

In the interests of legal certainty and in order to ensure a rapid authorisation procedure, the 
time limits laid down should be short and mandatory, while keeping open the option of 
concluding agreements under which the data may be used in accordance with intellectual 
property legislation. Furthermore, if the EFSA is to have central responsibility for the 
procedure, it must be possible for applications to be filed at national level via the competent 
national authorities, so as to streamline the procedure, particularly for SMEs.

The annex

A number of new claims should be added to the annex, because they send out a clear and 
positive message to the food industry and will enable the regulation to be implemented more 
rapidly. Claims concerning Omega 3 fatty acids and unsaturated, monounsaturated and 
polyunsaturated fat have been added.

Conclusions

While the rapporteur cannot endorse all of the Commission's proposals, she does give the 
Commission credit for having submitted what is a much-needed and timely proposal. It must 
be remembered, however, that an intense debate was already held on the matter during the last 
parliamentary term and we are therefore not starting from scratch here. I should like to draw 
attention in this connection to the excellent work carried out by Mauro Nobilia as rapporteur 
for this proposal during the last parliamentary term. In the meantime, the Council has made a 
lot of progress in its discussions on the proposal, something which will in no way invalidate a 
strong EP position on the matter.


