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2012 m. gegužės 23 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 433/2012, kuriuo nusta
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(1) Tekstas svarbus EEE
Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą
laikotarpį.
Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.
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(Įstatymo galios neturintys teisės aktai)

REGLAMENTAI
KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 432/2012
2012 m. gegužės 16 d.
dėl tam tikrų leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą, išskyrus teiginius apie
susirgimo rizikos mažinimą, vaikų vystymąsi ir sveikatą, sąrašo sudarymo
(Tekstas svarbus EEE)

apie sveikumą. Išnagrinėjus nacionalinius sąrašus paaiš
kėjo, kad dėl dažno dubliavimosi ir atsižvelgiant į
diskusijas su valstybėmis narėmis reikėjo sujungti nacio
nalinius sąrašus į konsoliduotą teiginių, dėl kurių Tarnyba
turėtų pateikti mokslinę rekomendaciją, sąrašą (toliau –
konsoliduotas sąrašas) (2);

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1924/2006 dėl teiginių apie maisto
produktų maistingumą ir sveikatingumą (1), ypač į jo 13
straipsnio 3 dalį,

(5)

2008 m. liepos 24 d. Komisija formaliai persiuntė
Tarnybai prašymą pateikti mokslinę nuomonę pagal
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį,
kartu pateikdama techninę užduotį ir pirmąją konsoli
duoto sąrašo dalį. Kitos konsoliduoto sąrašo dalys buvo
persiųstos 2008 m. lapkričio ir gruodžio mėn. Komisija
baigė sudaryti konsoliduotą sąrašą 2010 m. kovo 12 d.
Tarnybai pateikdama papildymą. Kai kurie konsoliduoto
sąrašo teiginiai vėliau buvo išbraukti valstybių narių prieš
Tarnybai pateikiant įvertinimą. Tarnybos mokslinis verti
nimas pateiktas Tarnybos nuomonėse, paskelbtose nuo
2009 m. spalio iki 2011 m. liepos mėn. (3);

(6)

savo vertinimuose Tarnyba nustatė, kad kai kuriuose
pateiktuose teiginiuose kalbama apie skirtingą deklaruo
jamą poveikį arba keliuose teiginiuose kalbama apie tą
patį deklaruojamą poveikį. Todėl šiame reglamente nuro
domas teiginys apie sveikumą gali atitikti vieną ar kelis
konsoliduoto sąrašo įrašus;

(7)

dėl daugelio teiginių apie sveikumą Tarnyba, remdamasi
pateiktais duomenimis, padarė išvadą, kad yra nustatytas
priežastinis ryšys tarp maisto produktų kategorijos,
maisto produkto ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir
deklaruojamo poveikio. Teiginiai apie sveikumą, atitin
kantys tas išvadas ir Reglamento (EB) Nr. 1924/2006
reikalavimus, turėtų būti leidžiami vartoti pagal Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalį ir įtraukti
į leidžiamų vartoti teiginių sąrašą;

kadangi:

(1)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1
dalį teiginiai apie maisto produktų sveikumą draudžiami,
jeigu jie nėra leisti vartoti Komisijos laikantis to regla
mento reikalavimų ir nėra įtraukti į leidžiamų vartoti
teiginių sąrašą;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 2
dalį valstybės narės ne vėliau kaip 2008 m. sausio 31 d.
turėjo pateikti Komisijai nacionalinius teiginių apie
maisto produktų sveikumą sąrašus, kaip nurodyta to
reglamento 13 straipsnio 1 dalyje. Pateikiant nacionali
nius teiginių sąrašus turi būti nurodytos jiems taikomos
sąlygos ir atitinkamo mokslinio pagrindimo nuorodos;

(3)

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje
nustatyta, kad pasikonsultavusi su Europos maisto saugos
tarnyba (toliau – Tarnyba) Komisija ne vėliau kaip iki
2010 m. sausio 31 d. patvirtina leidžiamų teiginių apie
maisto produktų sveikumą sąrašą, kaip nurodyta to regla
mento 13 straipsnio 1 dalyje, ir visas tiems teiginiams
vartoti būtinas sąlygas;

iki 2008 m. sausio 31 d. Komisija iš valstybių narių gavo
sąrašus, kuriuose pateikta daugiau kaip 44 000 teiginių

(1) OL L 404, 2006 12 30, p. 9.

(2) http://www.efsa.europa.eu/en/ndaclaims13/docs/ndaclaims13.zip.
(3) http://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/article13.htm.
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(8)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13 straipsnio 3 dalyje
numatyta, kad leidžiant vartoti teiginius apie sveikumą
turi būti nurodytos visos būtinos jų vartojimo sąlygos
(įskaitant apribojimus). Taigi turėtų būti nustatytos šios
leidžiamų vartoti teiginių vartojimo sąlygos: teiginio
formuluotė, konkrečios teiginių vartojimo sąlygos ir, jei
taikoma, maisto produkto vartojimo sąlygos ar apribo
jimai ir (arba) papildomi teiginiai ar įspėjimai, laikantis
Reglamente (EB) Nr. 1924/2006 nustatytų taisyklių ir
atsižvelgiant į Tarnybos nuomones;

(9)

vienas iš Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 tikslų yra
užtikrinti, kad teiginiai apie sveikumą būtų teisingi,
aiškūs, patikimi bei naudingi vartotojui. To siekiant turi
būti atsižvelgiama į teiginio formuluotę bei pateikimą.
Todėl tais atvejais, kai teiginių tekstas turi tą pačią
prasmę vartotojams, palyginti su jau leidžiamais vartoti
teiginiais apie sveikumą, nes nurodomas tas pats ryšys
tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto ar
vienos iš jo sudedamųjų dalių ir sveikatos, jie turėtų
būti vartojami laikantis tų pačių vartojimo sąlygų, nuro
dytų dėl leidžiamų vartoti teiginių;

(10)

(11)

(12)

Komisija nustatė, kad yra keletas vertinti pateiktų teiginių
dėl augalų ar vaistažolių medžiagų, vadinamųjų botaninių
medžiagų, poveikio, kurių mokslinio vertinimo Tarnyba
dar nebaigė. Be to, yra keletas teiginių apie sveikumą,
kurie turi būti papildomai įvertinti, kad Komisija galėtų
apsvarstyti jų įtraukimą ar neįtraukimą į leidžiamų vartoti
teiginių sąrašą, arba kurie buvo įvertinti, bet dėl kitų
pagrįstų priežasčių Komisija negalėjo baigti jų svarstyti
laiku;

teiginiai, kurių vertinimo dar nebaigė Tarnyba arba kurių
nebaigė svarstyti Komisija, bus paskelbti Komisijos inter
neto svetainėje (1) ir galės būti toliau vartojami pagal
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 28 straipsnio 5 ir 6
dalis;

pagal Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 6 straipsnio 1 dalį
ir 13 straipsnio 1 dalį teiginiai apie sveikumą turi
būti grindžiami visuotinai pripažintais moksliniais įrody
mais. Atitinkamai tie teiginiai apie sveikumą, kurių moks
linį pagrindimą Tarnyba įvertino nepalankiai, kadangi
buvo padaryta išvada, kad nėra nustatyta priežastinio
ryšio tarp maisto produkto kategorijos, maisto produkto
ar vienos iš jo sudedamųjų dalių ir deklaruojamo povei
kio, neturėtų būti leidžiami vartoti. Leidimas vartoti taip
pat neturėtų būti teisėtai suteiktas, jeigu teiginiai apie
sveikumą neatitinka kitų bendrųjų ir specialiųjų Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 reikalavimų, net ir esant
teigiamam Tarnybos atliktam moksliniam vertinimui.
Teiginiai apie sveikumą, neatitinkantys visuotinai pripa
žintų mitybos ir sveikos gyvensenos principų, neturėtų
būti leidžiami vartoti. Tarnyba padarė išvadą, kad teiginio
apie riebalų poveikį normaliai riebaluose tirpių vitaminų
absorbcijai (2) ir teiginio apie natrio poveikį normaliai

(1) http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/claims/index_en.htm.
(2) Atitinka konsoliduoto sąrašo įrašus ID 670 ir ID 2902.
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raumenų funkcijai (3) atveju buvo nustatytas priežastinis
ryšys tarp jų vartojimo ir deklaruojamo poveikio. Tačiau
vartojant šiuos teiginius apie sveikumą būtų pateiktas
prieštaringas ir klaidinantis pranešimas vartotojams,
kadangi būtų skatinama vartoti šias maistines medžiagas,
dėl kurių, remdamosi visuotinai pripažintomis moks
linėmis rekomendacijomis, Europos, nacionalinės ir tarp
tautinės institucijos informuoja vartotojus, kad suvarto
jamą kiekį reikėtų mažinti. Todėl šie du teiginiai neati
tinka Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 3 straipsnio
antros pastraipos a punkto, kuriame nustatyta, kad varto
jami teiginiai neturi būti dviprasmiški ar klaidinantys. Be
to, net jei atitinkami sveikumo teiginiai būtų leisti vartoti
tam tikromis sąlygomis ir (arba) kartu su papildomais
teiginiais ar perspėjimais, tai nebūtų pakankamas
pagrindas išvengti vartotojų klaidinimo, todėl tokie teigi
niai neturėtų būti leidžiami vartoti;

(13)

šis reglamentas turėtų būti pradėtas taikyti po šešių
mėnesių nuo jo įsigaliojimo datos siekiant sudaryti gali
mybę maisto verslo subjektams prisitaikyti prie jo reika
lavimų, įskaitant draudimą vartoti pagal Reglamento (EB)
Nr. 1924/2006 10 straipsnio 1 dalį tuos teiginius apie
sveikumą, kurių Tarnybos atliekamas vertinimas ir kurių
svarstymas Komisijoje buvo užbaigtas;

(14)

Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 20 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad Komisija sukuria ir prižiūri Sąjungos
teiginių apie maisto produktų maistingumą ir sveikumą
registrą (toliau – registras). Registre bus įrašyti visi
leidžiami vartoti teiginiai ir, inter alia, taikomos jų varto
jimo sąlygos. Registre taip pat bus visų atmestų teiginių
apie sveikumą sąrašas ir jų atmetimo priežastys;

(15)

teiginiai apie sveikumą, kuriuos valstybės narės išbraukė,
nebus įtraukti į Sąjungos registro atmestų teiginių apie
sveikumą sąrašą. Registras bus periodiškai atnaujinamas ir
prireikus atsižvelgiant į pažangą dėl teiginių apie svei
kumą, kurių vertinimo Tarnyba ir (arba) kurių svarstymo
Komisija dar nebaigė, nagrinėjimo;

(16)

nustatant šiame reglamente siūlomas priemones buvo
atidžiai nagrinėjamos visos Komisijos gautos visuomenės
ir suinteresuotųjų šalių atstovų pastabos;

(17)

medžiagų dėjimas į maisto produktus arba jų naudojimas
maisto produktuose reglamentuojamas specialiais
Sąjungos ir nacionaliniais teisės aktais, kaip ir produktų
priskyrimas maisto produktams arba vaistams. Bet kuris
sprendimas dėl teiginio apie sveikumą pagal Reglamentą
(EB) Nr. 1924/2006, pavyzdžiui, įtraukimas į jo 13
straipsnio 3 dalyje nurodytų leidžiamų vartoti teiginių
sąrašą, nereiškia nei leidimo prekiauti medžiaga, apie

(3) Atitinka konsoliduoto sąrašo įrašą ID 359.
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kurią kalbama teiginyje, nei sprendimo, ar medžiaga gali
būti naudojama maisto produktuose, nei tam tikro
produkto priskyrimo maisto produktams;
(18)

L 136/3

2.
1 dalyje nurodyti teiginiai apie maisto produktų sveikumą
gali būti vartojami laikantis priede nustatytų sąlygų.

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę ir joms neprieštarauja nei Europos Parlamentas,
nei Taryba,

2 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

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

Leidžiami vartoti teiginiai apie sveikumą
1.
Leidžiamų vartoti teiginių apie maisto produktų sveikumą
sąrašas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 13
straipsnio 3 dalyje, pateikiamas šio reglamento priede.

Jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 16 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

L 136/4

PRIEDAS
LEIDŽIAMŲ VARTOTI TEIGINIŲ APIE SVEIKUMĄ SĄRAŠAS
Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 1 g aktyvintosios anglies. Norint
vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis pasireiškia tik tada, kai 1 g aktyvintosios anglies
suvartojamas ne mažiau kaip 30 minučių prieš valgį, ir 1 g
medžiagos – iš karto pavalgius.

2011;9(4):2049

1938

ALR
padeda
palaikyti
normalią
cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau ALR šaltinis, kaip nurodyta teiginyje OMEGA3
RIEBALŲ RŪGŠČIŲ ŠALTINIS, nurodytame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.
Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia
per parą suvartojant 2 g ALR.

2009; 7(9):1252
2011;9(6):2203

493, 568

Alyvuogių aliejaus polifenoliai

Alyvuogių aliejaus polifeno
liai padeda apsaugoti kraujo
lipidus nuo oksidacinės
pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie alyvų aliejų, kuriame
yra bent 5 mg hidroksitirozolio ir jo darinių (pvz., oleoeuropeino
komplekso ir tirozolio) 20 g alyvuogių aliejaus. Norint vartoti
teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis
pasireiškia per parą suvartojant 20 g alyvuogių aliejaus.

2011;9(4):2033

1333, 1638, 1639,
1696, 2865

Angliavandenių elektrolitiniai
tirpalai

Angliavandenių elektroliti
niai tirpalai padeda palaikyti
ištvermę atliekant ilgalaikius
ištvermės pratimus

Norint vartoti teiginį, angliavandenių elektrolitinių tirpalų angliavan
denių suteikta energinė vertė turėtų būti 80–350 kcal/l ir ne mažiau
kaip 75 % energijos turėtų būti suteikta angliavandenių, kurie sukelia
didelę glikemiją, pavyzdžiui, gliukozės, gliukozės polimerų ir sukro
zės. Be to, šiuose gėrimuose turėtų būti nuo 20 mmol/l (460 mg/l)
iki 50 mmol/l (1 150 mg/l) natrio, o jų osmoliariškumas turėtų būti
200–330 mosm/kg vandens.

2011;9(6):2211

466, 469

Angliavandenių elektrolitiniai
tirpalai

Angliavandenių elektroliti
niai tirpalai gerina vandens
absorbciją atliekant fizinius
pratimus

Norint vartoti teiginį, angliavandenių elektrolitinių tirpalų angliavan
denių suteikta energinė vertė turėtų būti 80–350 kcal/L ir ne mažiau
kaip 75 % energijos turėtų būti suteikta angliavandenių, kurie sukelia
didelę glikemiją, pavyzdžiui, gliukozės, gliukozės polimerų ir sukro
zės. Be to, šiuose gėrimuose turėtų būti nuo 20 mmol/L (460 mg/L)
iki 50 mmol/L (1 150 mg/L) natrio, o jų osmoliariškumas turėtų
būti 200–330 mOsm/kg vandens.

2011;9(6):2211

314, 315, 316, 317,
319, 322, 325, 332,
408, 465, 473, 1168,
1574, 1593, 1618,
4302, 4309

Aktyvintoji anglis

Aktyvintoji anglis padeda
sumažinti per didelį dujų
kaupimąsi pavalgius

ALFA linoleno rūgštis
(ALR)
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EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginio vartojimo sąlygos
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EMST leidinio numeris

Teiginys

LT

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra ne mažiau kaip 8 g arabinoksilano (AX) turinčių skai
dulų, gautų iš kviečių endospermo (ne mažiau kaip 60 % AX pagal
svorį) 100 gramų pasisavinamų angliavandenių, esančių kiekybiškai
išreikštoje maisto produkto porcijoje. Norint vartoti teiginį, varto
tojui turi būti pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasi
reiškia vartojant su maistu daug arabinoksilano (AX) turinčių skai
dulų, gautų iš kviečių endospermo.

2011;9(6):2205

830

Lengvai virškinamo krak
molo pakeitimas atspariu
krakmolu maiste padeda
mažinti padidėjusią gliu
kozės koncentraciją kraujyje
iš karto suvalgius tą maistą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maistą, kuriame
lengvai virškinamas krakmolas buvo pakeistas atspariu krakmolu
taip, kad atsparaus krakmolo kiekis būtų ne mažesnis kaip 14 %
viso krakmolo kiekio.

2011;9(4):2024

681

Augaliniai steroliai (stanoliai)
padeda palaikyti normalią
cholesterolio koncentraciją
kraujyje

Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis atsiranda per parą suvartojant ne mažiau kaip
0,8 g augalinių sterolių (stanolių).

2010;8(10):1813

549, 550, 567, 713,
1234, 1235, 1466,
1634, 1984, 2909,
3140

Arabinoksilanas, gautas iš
kviečių endospermo

Arabinoksilano vartojimas su
maistu padeda mažinti padi
dėjusią gliukozės koncentra
ciją kraujyje iš karto paval
gius

Atsparus krakmolas

Augaliniai steroliai ir augali
niai stanoliai

2011;9(6):2203

568

Avižų grūdų ląsteliena

Baltymai

Baltymai

Avižų
padeda
masę

grūdų
ląsteliena
padidinti fekalijų

Baltymai padeda
raumenų masę

auginti

2011;9(6):2249

822

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuris bent jau
yra baltymų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje BALTYMŲ ŠALTINIS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1811

415, 417, 593, 594,
595, 715

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuris bent jau
yra baltymų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje BALTYMŲ ŠALTINIS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1811

2011;9(6):2203

2011;9(6):2203

1398

415, 417, 593, 594,
595, 715
1398

L 136/5

Baltymai padeda išsaugoti
raumenų masę

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra
daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Baltymai

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuris bent jau
yra baltymų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje BALTYMŲ ŠALTINIS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1811

416

2011;9(6):2203

4704

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą,
kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUK
RĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede. Vartotojui
pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulaukiama, jei guma
kramtoma bent 20 minučių po valgymo ar gėrimo.

2009; 7(9):1271

1151, 1154

2011;9(4):2072

486, 562, 1181

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą,
kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUK
RĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1271

1150

2011;6(6):2266

485

2009; 7(9):1271

1240

2011;9(4):2071

1153

2009; 7(9):1254

754, 755, 757, 801,
1465, 2934

Baltymai svarbūs normaliai
kaulų būklei palaikyti

Becukrė kramtomoji guma
padeda palaikyti dantų mine
ralizaciją

Becukrė kramtomoji guma
padeda neutralizuoti dantų
apnašų rūgštis

2011;9(6):2266

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulau
kiama, jei guma kramtoma bent 20 minučių po valgymo ar gėrimo.

Becukrė kramtomoji guma

Becukrė kramtomoji guma
padeda
mažinti
burnos
sausumą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą,
kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUK
RĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.
Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulau
kiama, jei guma kramtoma esant burnos sausumo jausmui.

Becukrė kramtomoji guma su
karbamidu

Beta gliukanai

Becukrė kramtomoji guma
su karbamidu neutralizuoja
dantų apnašų rūgštis veiks
mingiau nei becukrė kramto
moji guma be karbamido

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie kramtomąją gumą,
kuri atitinka teiginio apie maistingumą vartojimo sąlygas [BECUK
RĖ], nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Beta gliukanai padeda palai
kyti normalią cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuriame yra ne mažiau kaip 1 g beta gliukanų, gautų iš avižų, avižų
sėlenų, miežių, miežių sėlenų ar jų mišinių, kiekybiškai išreikštoje
porcijoje. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi būti pateikiama infor
macija, kad teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant per parą 3 g
beta gliukanų, gautų iš avižų, avižų sėlenų, miežių, miežių sėlenų ar
šių beta gliukanų mišinių.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Becukrė kramtomoji guma

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

Becukrė kramtomoji guma

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/6

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Norint vartoti šį teiginį kiekviename becukrės kramtomosios gumos
gabaliuke turėtų būti ne mažiau kaip 20 mg karbamido. Vartotojui
pateikiama informacija, kad teigiamo poveikio sulaukiama, jei guma
būtų kramtoma bent 20 minučių po valgymo ar gėrimo.

2011;9(6):2207

1236, 1299

2012 5 25

2011;9(6):2207

821, 824

2011;9(4):2052

4325

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1209

114, 117

Biotinas svarbus normaliai
nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1209

116

Biotinas svarbus normaliai
pagrindinių
maistinių
medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1209

113, 114, 117, 4661

Biotinas svarbus normaliai
psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Beta gliukanų iš avižų ar
miežių vartojimas su maistu
padeda mažinti padidėjusią
gliukozės koncentraciją krau
jyje iš karto pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra ne mažiau kaip 4 g beta gliukanų iš avižų ar miežių
kiekvienuose 30 gramų angliavandenių, esančių kiekybiškai išreikš
toje maisto produkto porcijoje. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi
būti pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia varto
jant su maistu beta gliukanus, gautus iš avižų ar miežių.

Betainas

Betainas svarbus normaliai
homocisteino apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 500 mg
betaino. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 1,5 g betaino.

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Biotinas

Biotinas

Norint vartoti teiginį,
vartotojui turi būti
pateikiama informa
cija, kad per parą
suvartojant
daugiau
kaip 4 g betaino, gali
gerokai
padidėti
cholesterolio koncent
racija kraujyje.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Beta gliukanai iš avižų ir
miežių

LT

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginio vartojimo sąlygos

Biotinas

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2010;8(10):1728

2010;8(10):1728

120

L 136/7

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai
gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Biotinas

Biotinas svarbus normaliai
odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau biotino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Chitozanas

Chitozanas padeda palaikyti
normalią
cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su
kuriuo per parą gaunama 3 g chitozano. Norint vartoti teiginį,
vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda
per parą suvartojant 3 g chitozano.

Chloridai

Chloridai padeda normaliam
virškinimui
sudarydami
druskos rūgštį skrandyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau chloridų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Cholinas

Cholinas svarbus normaliai
homocisteino apykaitai

Cholinas

Cholinas svarbus normaliai
lipidų apykaitai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2009; 7(9):1209

118, 121, 2876

2010;8(10):1728

2009; 7(9):1209

115

2009; 7(9):1209

115, 121

2010;8(10):1728

2011;9(6):2214

4663

2010;8(10):1764

326

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra ne mažiau kaip 82,5 mg cholino 100 gramų ar 100
mililitrų ar vienoje maisto produkto porcijoje.

2011;9(4):2056

3090

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra ne mažiau kaip 82,5 mg cholino 100 gramų ar 100
mililitrų ar vienoje maisto produkto porcijoje.

2011;9(4):2056

3186

Teiginys negali būti
vartojamas
kalbant
apie chloridus, kurių
šaltinis yra natrio
chloridas

2012 5 25

Biotinas svarbus normaliai
plaukų būklei palaikyti

Biotinas

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

Teiginys

L 136/8

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Cholinas padeda palaikyti
normalią kepenų veiklą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra ne mažiau kaip 82,5 mg cholino 100 gramų ar 100
mililitrų ar vienoje maisto produkto porcijoje.

Chromas

Chromas svarbus normaliai
pagrindinių
maistinių
medžiagų apykaitai

Chromas

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

1501
712, 1633

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau chromo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1732

260, 401, 4665, 4666,
4667

Chromas padeda palaikyti
normalią gliukozės koncent
raciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau chromo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1732

262, 4667

2011;9(6):2203

4698

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
rūgščių ir šarmų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

360

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
angliavandenių apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

382

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
pažinimo funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

296

Cinkas

Cinkas svarbus
DNR sintezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

292, 293, 1759

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

normaliai

LT

2011;9(4):2056
2011;9(6):2203

Cholinas

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

L 136/9

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

297, 300

Cinkas svarbus normaliai
pagrindinių
maistinių
medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

2890

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
riebalų rūgščių apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

302

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
vitamino A apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

361

Cinkas

Cinkas svarbus
baltymų sintezei

normaliai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

293, 4293

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

295, 1756

Teiginio vartojimo sąlygos

Cinkas

Cinkas svarbus normaliam
vaisingumui ir reprodukcijai

Cinkas

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/10

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

412

Cinkas svarbus normaliai
nagų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

412

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

293

Cinkas

Cinkas padeda palaikyti
normalią
testosterono
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1819

301

Cinkas

Cinkas padeda
normalų regėjimą

išsaugoti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

361

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

291, 1757

Teiginio vartojimo sąlygos

Cinkas

Cinkas svarbus normaliai
plaukų būklei palaikyti

Cinkas

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 136/11

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

294, 1758

Cinkas atlieka tam tikrą
funkciją ląstelių dalijimosi
procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau cinko šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1229

292, 293, 1759

Maisto produktų (gėrimų),
kuriuose yra <cukraus pakai
talo pavadinimas> vietoje
cukraus (*), sukelia mažesnį
gliukozės
koncentracijos
kraujyje padidėjimą po jų
vartojimo,
palyginti
su
cukraus turinčiais maisto
produktais (gėrimais)

Norint vartoti teiginį, cukrūs maisto produktuose ar gėrimuose
turėtų būti pakeisti cukraus pakaitalais, t. y. stipriais saldikliais, ksili
toliu, sorbitoliu, manitoliu, maltitoliu, laktitoliu, izomaltu, eritritoliu,
sukraloze ar polidekstroze ar jų deriniu, kad maisto produktai ar
gėrimai, kuriuose cukrų yra mažiau bent kiekiu, nurodytu teiginyje
MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽIAGOS PAVADINIMAS], pateiktame
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2011;9(4):2076

617, 619, 669, 1590,
1762, 2903, 2908,
2920

Maisto produktų (gėrimų),
kuriuose yra <cukraus pakai
talo pavadinimas> vietoje
cukraus (**),
vartojimas
padeda palaikyti dantų mine
ralizaciją

Norint vartoti teiginį, cukrūs turėtų būti keičiami maisto produk
tuose ar gėrimuose (kurie mažina dantų apnašų pH žemiau 5,7)
cukraus pakaitalais, t. y. stipriais saldikliais, ksilitoliu, sorbitoliu,
manitoliu, maltitoliu, laktitoliu, izomaltu, eritritoliu, D-tagatoze,
izomaltulioze, sukraloze ar polidekstroze ar jų deriniu, tokiu kiekiu,
kad tokių maisto produktų ar gėrimų vartojimas nemažintų dantų
apnašų pH žemiau 5,7 jų vartojimo metu ir iki 30 minučių po
vartojimo

Cinkas padeda apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos

Cinkas

Cukraus pakaitalai, t. y. stiprūs
saldikliai;

Cukraus pakaitalai, t. y. stiprūs
saldikliai;

4298

D-tagatozės ir izomaltuliozės atveju jie turėtų pakeisti lygiaverčius
kitų cukrų kiekius ta pačia proporcija, kaip nurodyta teiginyje
MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽAGOS PAVADINIMAS], pateiktame
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede

2011;9(4):2076
2011;9(6):2229

463, 464, 563, 618,
647, 1182, 1591,
2907, 2921, 4300
1134, 1167, 1283

2012 5 25

ksilitolis, solitolis, manitolis,
maltitolis, laktitolis, izomaltas,
eritritolis, sukralozė ir poli
dekstrozė; D-tagatozė ir
izomaltuliozė

2011;9(6):2229

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Cinkas

LT

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginio vartojimo sąlygos

ksilitolis, sorbitolis, manitolis,
maltitolis, laktitolis, izomaltas,
eritritolis, sukralozė ir poli
dekstrozė; D-tagatozė ir
izomaltuliozė

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/12

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Dokozaheksaeno rūgštis
(DHR)

DHR
svarbi
normaliai
smegenų funkcijai palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra bent 40 mg DHR 100 g ir 100 kcal maisto produkto.
Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

2010;8(10):1734

Dokozaheksaeno rūgštis
(DHR)

DHR
padeda
normalų regėjimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra bent 40 mg DHR 100 g ir 100 kcal maisto produkto.
Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 250 mg DHR.

2010;8(10):1734

Eikozapentaeno rūgštis ir
dokozaheksaeno rūgštis
(EPR/DHR)

EPR ir DHR svarbios norma
liai širdies veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau EPR ir DHR šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
OMEGA3 RIEBALŲ RŪGŠČIŲ ŠALTINIS, pateiktame Reglamento
(EB) Nr. 1924/2006 priede. Norint vartoti teiginį, vartotojui patei
kiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvar
tojant 250 mg EPR ir DHR.

2010;8(10):1796

Fluoridai

Fluoridai padeda palaikyti
dantų mineralizaciją

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau fluoridų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Foliatai
padeda
augti
placentai nėštumo metu

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Foliatai

išsaugoti

EMST leidinio numeris

2011;9(4):2078

2011;9(4):2078

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

565, 626, 631, 689,
704, 742, 3148, 690,
3151, 497, 501, 510,
513, 519, 521, 534,
540, 688, 1323, 1360,
4294

627, 632, 743, 3149,
2905, 508, 510, 513,
519, 529, 540, 688,
4294

2011;9(4):2078

504, 506, 516, 527,
538, 703, 1128, 1317,
1324, 1325, 510, 688,
1360

2009; 7(9):1212

275, 276, 338, 4238,

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

Teiginys

2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2010;8(10):1797

2009; 7(9):1213

2882

L 136/13

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1760

195, 2881

normaliai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1213

79

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai
homocisteino apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1213

80

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai
psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1760

81, 85, 86, 88

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai
imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1213

91

Foliatai

Foliatai atlieka tam tikrą
funciją ląstelių dalijimosi
procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau foliatų šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1213

193, 195, 2881

Teiginio vartojimo sąlygos

Foliatai

Foliatai svarbūs normaliai
aminorūgščių sintezei

Foliatai

Foliatai svarbūs
kraujodarai

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/14

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2012 5 25

2010;8(10):1760

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau folio rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1760

84

Fosforas svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1219

329, 373

Fosforas

Fosforas svarbus normaliai
ląstelių membranų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1219

328

Fosforas

Fosforas svarbus normaliai
kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1219

324, 327

Fosforas

Fosforas svarbus normaliai
dantų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau fosforo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1219

324, 327

Teiginio vartojimo sąlygos

Folio rūgštis

Folio rūgštis padeda mažinti
pavargimo
jausmą
ir
nuovargį

Fosforas

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 136/15

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2009; 7(9):1215

253

2009; 7(9):1215

251, 1589, 255

Teiginio vartojimo sąlygos

Geležis

Geležis svarbi normaliai
pažinimo funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Geležis

Geležis svarbi normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Geležis svarbi normaliai
raudonųjų kraujo kūnelių
kraujodarai ir hemoglobino
susidarymui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Geležis svarbi normaliam
deguonies pernešimui orga
nizme

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Geležis

Geležis svarbi normaliai
imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1215

252, 259

Geležis

Geležis
padeda
mažinti
pavargimo
jausmą
ir
nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1740

255, 374, 2889

Geležis

2010;8(10):1740

2009; 7(9):1215

249, 1589, 374, 2889

2010;8(10):1740

2009; 7(9):1215

250, 254, 256, 255

2010;8(10):1740

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Geležis

LT

Teiginys

L 136/16

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau geležies šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1215

368

Gyvos kultūros jogurte ar
raugintame piene gerina
produkte esančios laktozės
virškinimą asmenims, kurie
sunkiau virškina laktozę

Norint vartoti teiginį, 1 g jogurto ar rauginto pieno turėtų būti bent
108 kolonijas sudarančių vienetų gyvų raugo mikroorganizmų (Lac
tobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus ir Streptococcus thermophi
lus).

2010;8(10):1763

1143, 2976

Gliukomananas
(konjako mananas)

Gliukomananas
padeda
palaikyti normalią choles
terolio koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su
kuriuo per parą gaunama 4 g gliukomanano. Norint vartoti teiginį,
vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia
per parą suvartojant 4 g gliukomanano.

Turi būti pateiktas
perspėjimas
dėl
užspringimo
žmonėms,
kurie
patiria
rijimo
sunkumų, arba pata
rimas
gerti
daug
vandens (jei geriama
nepakankamai skys
čių) kad medžiaga
tikrai pasiektų skrandį.

2009; 7(9):1258

836, 1560, 3100,
3217

Gliukomananas
(konjako mananas)

Laikantis sumažintos ener
ginės vertės dietos gliukoma
nanas padeda mažinti svorį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 1 g gliukomanano. Norint
vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas
poveikis pasireiškia suvartojant prieš valgį per parą 3 g gliukoma
nano trimis porcijomis po 1 g, kartu išgeriant 1–2 stiklines vandens,
jei laikomasi sumažintos energinės vertės dietos.

Turi būti pateiktas
perspėjimas
dėl
užspringimo
žmonėms,
kurie
patiria
rijimo
sunkumų, arba pata
rimas
gerti
daug
vandens (jei geriama
nepakankamai skys
čių) kad medžiaga
tikrai pasiektų skrandį.

Graikiniai riešutai

Graikiniai riešutai padeda
gerinti kraujagyslių elastin
gumą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktus, su
kuriais per parą gaunama 30 g graikinių riešutų. Norint vartoti
teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis
pasireiškia per parą suvartojant 30 g graikinių riešutų.

Teiginio vartojimo sąlygos

Geležis

Geležis atlieka tam tikrą
funkciją ląstelių dalijimosi
procese

Gyvos jogurto kultūros

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2010;8(10):1798

854, 1556, 3725,

2011;9(4):2074

1155, 1157

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010;8(10):1798

L 136/17

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Turi būti pateiktas
perspėjimas
dėl
užspringimo
žmonėms,
kurie
patiria
rijimo
sunkumų, arba pata
rimas
gerti
daug
vandens (jei geriama
nepakankamai skys
čių) kad medžiaga
tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1739

814

Turi būti pateiktas
perspėjimas
dėl
užspringimo
žmonėms,
kurie
patiria
rijimo
sunkumų, arba pata
rimas
gerti
daug
vandens (jei geriama
nepakankamai skys
čių) kad medžiaga
tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1739

815

2010;8(10):1800

273

2009; 7(9):1214

274, 402

Teiginio vartojimo sąlygos

Hidroksipropilmetilceliuliozė
(HPMC)

Hidroksipropilmetilceliu
liozės vartojimas su maistu
padeda mažinti gliukozės
koncentracijos
padidėjimą
kraujyje iš karto pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 4 g su maistu vartojamo HPMC.
Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant su maistu 4 g
HPMC.

Hidroksipropilmetilceliuliozė
(HPMC)

Hidroksipropilmetilceliuliozė
padeda palaikyti normalią
cholesterolio koncentraciją
kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurį
vartojant per parą gaunama bent 5 g HPMC. Norint vartoti teiginį,
vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia
per parą suvartojant 5 g HPMC.

Jodas

Jodas svarbus normaliai
pažinimo funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

Jodas

Jodas svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

Jodas

Jodas svarbus normaliai
nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010;8(10):1800

273

Jodas

Jodas svarbus normaliai odos
būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1214

370

LT

Teiginys

L 136/18

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010;8(10):1800

2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2009; 7(9):1214

274, 1237

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Jodas svarbus normaliai
skydliaukės
hormonų
gamybai ir normaliai skyd
liaukės veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau jodo šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

Kalcis

Kalcis svarbus normaliam
kraujo krešėjimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1210

230, 236

Kalcis

Kalcis svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1210

234

Kalcis

Kalcis svarbus
raumenų veiklai

normaliai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1210

226, 230, 235

Kalcis

Kalcis svarbus normaliam
nervų impulso perdavimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1210

227, 230, 235

Kalcis

Kalcis svarbus normaliam
virškinimo fermentų veiki
mui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1210

355

Kalcis

Kalcis atlieka tam tikrą funk
ciją ląstelių dalijimosi ir
specializacijos procesuose

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1725

237

Jodas

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2010;8(10):1800
LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 136/19

Kalcis

Teiginio vartojimo sąlygos

Kalcis reikalingas normaliai
kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Kalcis reikalingas normaliai
dantų būklei palaikyti

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

2009; 7(9):1210
2009; 7(9):1272
2010;8(10):1725

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

224, 230, 350, 354,
2731, 3155, 4311,
4312, 4703

LT

Kalcis

Teiginys

L 136/20

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

4704

2011;9(6):2203

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalcio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1210
2010;8(10):1725
2011;9(6):2203

224, 230, 231, 2731,
3099,3155, 4311,
4312, 4703
4704

Kalis
svarbus
normaliai
nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010; 8(2):1469

386

Kalis

Kalis
svarbus
raumenų veiklai

normaliai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010; 8(2):1469

320

Kalis

Kalis
padeda
palaikyti
normalų kraujospūdį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau kalio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2010; 8(2):1469

321

Kreatinas

Kreatinas didina fizinį pajė
gumą atliekant labai intensy
vius trumpalaikius fizinius
pratimus

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su
kuriuo per parą gaunama 3 g kreatino. Norint vartoti teiginį, varto
tojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per
parą suvartojant 3 g kreatino.

2011;9(7):2303

739, 1520, 1521,
1522, 1523, 1525,
1526, 1531, 1532,
1533, 1534, 1922,
1923, 1924

2012 5 25

Teiginys gali būti
vartojamas kalbant tik
apie maisto produktus,
kurie skirti labai inten
syvius
fizinius
pratimus atliekantiems
suaugusiems
asmenims

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Kalis

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra
daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede. Norint vartoti
teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad deklaruojamas
poveikis pasireiškia per parą suvartojant ne mažiau kaip 10 g
kviečių sėlenų ląstelienos.

2010;8(10):1817

828, 839, 3067, 4699

sėlenų ląsteliena
padidinti fekalijų

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra
daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1817

3066

Laktazės fermentas gerina
laktozės
virškinimą
asmenims, kurie sunkiai virš
kina laktozę

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto papildus, kurių
minimali dozė 4 500 FCC (Maisto cheminių medžiagų kodeksas)
vienetų, pateikiant nurodymus tikslinei grupei vartoti kiekvieną
kartą valgant maisto produktą, kuriame yra laktozės.

2009; 7(9):1236

1697, 1818

2011;9(6):2203

1974

Laktuliozė

Laktuliozė padeda greitinti
maisto judėjimą žarnyne

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 10 g laktuliozės. Norint
vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas
poveikis pasireiškia per parą vieną kartą suvartojant 10 g laktulio
zės.

2010;8(10):1806

807

Linolo rūgštis

Linolo rūgštis padeda palai
kyti normalią cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra ne mažiau kaip 1,5 g linolo rūgšties (LR) 100 g ir
100 kcal maisto produkto.

2009; 7(9):1276

489, 2899

Teiginio vartojimo sąlygos

Kviečių sėlenų ląsteliena

Kviečių sėlenų ląsteliena
padeda greitinti maisto judė
jimą žarnyne

Kviečių sėlenų ląsteliena

Kviečių
padeda
masę

Tikslinei
gyventojų
grupei taip pat patei
kiama
informacija,
kad laktozės toleran
cija yra kintama ir
kad jie turėtų prašyti
rekomendacijos
dėl
šios
medžiagos
reikšmės jų mitybai.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Laktazės fermentas

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2011;9(6):2235

Vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia
per parą suvartojant 10 g LR.

Magnis

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1807

244

L 136/21

Magnis
padeda
mažinti
pavargimo
jausmą
ir
nuovargį

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

238

Magnis svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

240, 247, 248

Magnis

Magnis svarbus normaliai
nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

242

Magnis

Magnis svarbus normaliai
raumenų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

241, 380, 3083

Magnis

Magnis svarbus
baltymų sintezei

normaliai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

364

Magnis

Magnis svarbus normaliai
psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1807

245, 246

Teiginio vartojimo sąlygos

Magnis

Magnis
padeda
išlaikyti
elektrolitų pusiausvyrą

Magnis

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/22

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010;8(10):1807

2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

239

Magnis svarbus normaliai
dantų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

239

Magnis

Magnis atlieka tam tikrą
funkciją ląstelių dalijimosi
procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau magnio šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1216

365

Maisto produktai, kuriuose yra
mažai natrio arba jo kiekis
sumažintas

Natrio vartojimo mažinimas
padeda palaikyti normalų
kraujospūdį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą,
kuriame yra bent mažai natrio (druskos), kaip nurodyta teiginyje
MAŽAI NATRIO (DRUSKOS)

2011;9(6):2237

336, 705, 1148, 1178,
1185, 1420

2011;9(4):2062

620, 671, 4332

Teiginio vartojimo sąlygos

Magnis

Magnis svarbus normaliai
kaulų būklei palaikyti

Magnis

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

arba sumažintas natrio (druskos) kiekis, kaip nurodyta teiginyje
MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽAGOS PAVADINIMAS], pateiktame
Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Maisto produktai, kuriuose yra
mažai sočiųjų riebalų rūgščių
arba jų kiekis sumažintas

Sočiųjų riebalų vartojimo
mažinimas padeda palaikyti
normalią
cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktus,
kuriuose yra bent jau mažai sočiųjų riebalų rūgščių, kaip nurodyta
teiginyje MAŽAI SOČIŲJŲ RIEBALŲ

L 136/23

ARBA sumažintas sočiųjų riebalų rūgščių kiekis, kaip nurodyta teigi
nyje MAŽIAU [MAISTINĖS MEDŽAGOS PAVADINIMAS], pateik
tame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2009; 7(9):1217

311, 405

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Manganas svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Manganas

Manganas svarbus normaliai
kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1217

310

Manganas

Manganas svarbus norma
liam jungiamojo audinio
formavimuisi

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1808

404

Manganas

Manganas padeda apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau mangano šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1217

309

Melatoninas

Melatoninas padeda mažinti
subjektyvų laiko juostų skir
tumo pajautimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 0,5 mg melato
nino. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis pasireiškia suvartojant ne mažiau kaip 0,5 mg
prieš einant miegoti pirmą kelionės dieną ir kelias dienas po atvy
kimo į kelionė tikslo vietą.

2010; 8(2):1467

1953

Melatoninas

Melatoninas padeda mažinti
laiko,
reikalingo
norint
užmigti, trukmę

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 1 mg melatonino. Norint vartoti
teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis
pasireiškia suvartojant 1 mg melatonino prieš einant miegoti.

2011;9(6):2241

1698, 1780, 4080

Manganas

LT

2010;8(10):1808

L 136/24

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
vienoje kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra ne mažiau kaip 50 g
mėsos ar žuvies. Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama infor
macija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per parą suvartojant 50 g
mėsos ar žuvies kartu su maisto produktu (-ais), kuriame (-iuose) yra
su hemu nesujungtos geležies.

2011;9(4):2040

1223

grūdų
ląsteliena
padidinti fekalijų

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra
daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2011;9(6):2249

819

Molibdenas

Molibdenas svarbus norma
liai sieros turinčių amino
rūgščių apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau molibdeno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1745

313

Monascus purpureus
(raudonosiomis mielėmis
fermentuoti ryžiai)

Monakolinas K iš raudono
siomis mielėmis fermentuotų
ryžių
padeda
palaikyti
normalią
cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su
kuriuo per parą gaunama 10 mg monakolino K iš raudonosiomis
mielėmis fermentuotų ryžių. Norint vartoti teiginį, vartotojui turi
būti suteikiama informacija, kad teigiamas poveikis pasireiškia per
parą suvartojant 10 mg monakolino K iš raudonosiomis mielėmis
fermentuotų ryžių gaminių.

2011;9(7):2304

1648, 1700

Mononesočiosios ir (arba)
polinesočiosios riebalų rūgštys

Sočiųjų riebalų pakeitimas
nesočiaisiais riebalais mity
boje
padeda
palaikyti
normalią
cholesterolio
koncentraciją
kraujyje
[mononesočiosios ir poline
sočiosios riebalų rūgštys yra
nesotieji riebalai]

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra
daug nesočiųjų riebalų rūgščių, kaip nurodyta teiginyje DAUG
NESOČIŲJŲ RIEBALŲ, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006
priede.

2011;9(4):2069

621, 1190, 1203,
2906, 2910, 3065

Niacinas svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Niacinas svarbus normaliai
nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Mėsa ar žuvis

Miežių grūdų ląsteliena

Niacinas

Mėsa ar žuvis padeda gerinti
geležies
absorbciją,
jei
valgoma su kitais maisto
produktais, kuriuose yra
geležies

Miežių
padeda
masę

2011;9(6):2203

2009; 7(9):1224

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Niacinas

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

674, 4335

43, 49, 54, 51

2010;8(10):1757

2009; 7(9):1224

44, 53

L 136/25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1757

55

Niacinas svarbus normaliai
gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1224

45, 52, 4700

Niacinas svarbus normaliai
odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1224

45, 48, 50, 52, 4700

Niacinas

Niacinas padeda mažinti
pavargimo
jausmą
ir
nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau niacino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1757

47

Oleino rūgštis

Sočiųjų riebalų pakeitimas
nesočiaisiais riebalais mity
boje
padeda
palaikyti
normalią
cholesterolio
koncentraciją
kraujyje.
Oleino rūgštis priskiriama
nesotiesiems riebalams.

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra
daug nesočiųjų riebalų rūgščių, kaip nurodyta teiginyje DAUG
NESOČIŲJŲ RIEBALŲ, pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006
priede.

2011;9(4):2043

673, 728, 729, 1302,
4334

Pakaitinis maisto produktas
svoriui kontroliuoti

Vieno valgymo per parą
pakeitimas pakaitiniu maisto
produktu laikantis suma
žintos energinės vertės dietos
padeda palaikyti svorį jį
sumažinus

Norint vartoti teiginius maisto produktas turėtų atitikti specifikacijas,
nustatytas Direktyvoje 96/8/EB dėl maisto produktų pagal tos direk
tyvos 1 straipsnio 2 dalies b punktą. Norint pasiekti deklaruojamą
poveikį vienas valgymas turėtų būti keičiamas pakaitalais kasdien.

2010; 8(2):1466

1418

Pakaitinis maisto produktas
svoriui kontroliuoti

Dviejų valgymų per parą
pakeitimas
pakaitiniais
maisto produktais laikantis
sumažintos energinės vertės
dietos pakaitiniais maisto
produktais padeda mažinti
svorį

Norint vartoti teiginius maisto produktas turėtų atitikti specifikacijas,
nustatytas Direktyvoje 96/8/EB dėl maisto produktų pagal tos direk
tyvos 1 straipsnio 2 dalies b punktą. Norint pasiekti deklaruojamą
poveikį du valgymai turėtų būti keičiami pakaitalais kasdien.

2010; 8(2):1466

1417

Teiginio vartojimo sąlygos

Niacinas

Niacinas svarbus normaliai
psichologinei būklei palaikyti

Niacinas

Niacinas

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/26

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010;8(10):1757

2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis svarbi
normaliai
energinių
medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1218

56, 59, 60, 64, 171,
172, 208

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis svarbi
normaliai
steroidinių
hormonų, vitamino D ir kai
kurių
neuromediatorių
sintezei ir apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1218

181

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis padeda
mažinti pavargimo jausmą
ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1758

63

Pantoteno rūgštis

Pantoteno rūgštis svarbi
normaliai protinei veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau pantoteno rūgšties šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1218

57, 58

Pektinai

Pektinai padeda palaikyti
normalią
cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su
kuriuo per parą gaunama 6 g pektinų. Norint vartoti teiginį, varto
tojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis atsiranda per
parą suvartojant 6 g pektinų.

Turi būti pateiktas
perspėjimas
dėl
užspringimo
žmonėms,
kurie
patiria
rijimo
sunkumų, arba pata
rimas
gerti
daug
vandens (jei geriama
nepakankamai skys
čių) kad medžiaga
tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1747

818, 4236

Pektinai

Pektinų vartojimas su maistu
padeda mažinti padidėjusią
gliukozės koncentraciją krau
jyje iš karto pavalgius

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, kurio
kiekybiškai išreikštoje porcijoje yra 10 g pektinų. Norint vartoti
teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis
atsiranda per parą su maistu suvartojant 10 g pektinų.

Turi būti pateiktas
perspėjimas
dėl
užspringimo
žmonėms,
kurie
patiria
rijimo
sunkumų, arba pata
rimas
gerti
daug
vandens (jei geriama
nepakankamai skys
čių) kad medžiaga
tikrai pasiektų skrandį.

2010;8(10):1747

786

EMST leidinio numeris

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2010;8(10):1758

L 136/27

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2010;8(2):1464

808

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

29, 35, 36, 42

Riboflavinas svarbus norma
liai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

213

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus norma
liai gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

31

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus norma
liai raudonųjų kraujo kūnelių
būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

40

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus norma
liai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

31, 33

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Riboflavinas padeda išsaugoti
normalų regėjimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

39

Pupenių derva

Pupenių derva padeda palai
kyti normalią cholesterolio
koncentraciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktą, su
kuriuo per parą gaunama 10 g pupenių dervos. Norint vartoti
teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas poveikis
atsiranda per parą suvartojant 10 g pupenių dervos.

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus norma
liai energinių medžiagų
apykaitai

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Turi būti pateiktas
perspėjimas
dėl
užspringimo
žmonėms,
kurie
patiria
rijimo
sunkumų, arba pata
rimas
gerti
daug
vandens (jei geriama
nepakankamai skys
čių) kad medžiaga
tikrai pasiektų skrandį.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/28

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

30, 37

Riboflavinas padeda apsau
goti ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

207

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Riboflavinas padeda mažinti
pavargimo
jausmą
ir
nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau riboflavino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1814

41

Rugių ląsteliena

Rugių
ląsteliena
svarbi
normaliai žarnyno funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas tik su maisto produktu, kuriame yra
daug tos ląstelienos, kaip nurodyta teiginyje DAUG LĄSTELIENOS,
pateiktame Reglamento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2011;9(6):2258

825

Selenas

Selenas svarbus
spermatogenezei

normaliai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1220

396

Selenas

Selenas svarbus normaliai
plaukų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1727

281

Selenas

Selenas svarbus normaliai
nagų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1727

281

Selenas

Selenas svarbus normaliai
imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1220

278, 1750

Teiginio vartojimo sąlygos

Riboflavinas
(vitaminas B2)

Riboflavinas svarbus norma
liai geležies apykaitai

Riboflavinas
(vitaminas B2)

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 136/29

2010;8(10):1727

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginio vartojimo sąlygos

Selenas svarbus normaliai
skydliaukės veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1727

Selenas padeda apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau seleno šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1220

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai
energinių medžiagų apykai
tai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1222

21, 24, 28

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai
nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1222

22, 27

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai
psichologinei būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1755

205

Tiaminas

Tiaminas svarbus normaliai
širdies veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau tiamino šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1222

20

Vanduo

Vanduo svarbus normaliai
fizinei būklei ir pažinimo
funkcijai palaikyti

Norint vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad
teigiamas poveikis pasireikštų, jei per parą iš visų šaltinių būtų
suvartojama ne mažiau kaip 2,0 L vandens.

2011;9(4):2075

1102, 1209, 1294,
1331

Selenas

Selenas

EMST leidinio numeris

2009; 7(9):1220

2010;8(10):1727

277, 283, 286, 1289,
1290, 1291, 1293,
1751, 410, 1292

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2012 5 25

Teiginys gali būti
vartojamas kalbant tik
apie vandenį, atitin
kantį
Direktyvas
2009/54/EB ir (arba)
98/83/EB

279, 282, 286, 410,
1289, 1290, 1291,
1292, 1293

LT

Teiginys

L 136/30

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2011;9(4):2075

1208

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

265, 271, 1722

Varis svarbus normaliai ener
ginių medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

266, 1729

Varis svarbus normaliai
nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

Varis

Varis svarbus normaliai
plaukų pigmentacijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

268, 1724

Varis

Varis svarbus normaliam
geležies pernešimui orga
nizme

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

269, 270, 1727

Vanduo

Vanduo svarbus normaliam
kūno temperatūros reguliavi
mui

Norint vartoti teiginį, pateikiama informacija vartotojui, kad
teigiamas poveikis pasireikštų, jei per parą iš visų šaltinių būtų
suvartojama ne mažiau kaip 2,0 L vandens.

Varis

Varis svarbus normaliai
jungiamojo audinio būklei
palaikyti

Varis

Varis

Teiginys gali būti
vartojamas kalbant tik
apie vandenį, atitin
kantį
Direktyvas
2009/54/EB ir (arba)
98/83/EB

2011;9(4):2079

267, 1723

2011;9(4):2079

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

L 136/31

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

268, 1724

Varis svarbus normaliai
imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

264, 1725

Varis

Varis
padeda
apsaugoti
ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vario šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITAMINO
(-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ) MEDŽIAGOS
(-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Reglamento (EB) Nr.
1924/2006 priede.

2009; 7(9):1211

263, 1726

Vitaminas A

Vitaminas A svarbus norma
liai geležies apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, nurodytame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1221

206

Vitaminas A

Vitaminas A svarbus norma
liai gleivinių būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1221

15, 4702

Vitaminas A svarbus norma
liai odos būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas A padeda išsau
goti normalų regėjimą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Teiginio vartojimo sąlygos

Varis

Varis svarbus normaliai odos
pigmentacijai

Varis

Vitaminas A

2011;9(4):2079

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Vitaminas A

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/32

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2010;8(10):1754

2009; 7(9):1221

15, 17, 4660, 4702

2010;8(10):1754

2009; 7(9):1221

2012 5 25

2010;8(10):1754

16, 4239, 4701

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1222

14, 200, 1462

Vitaminas A svarbus ląstelių
specializacijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino A šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1221

14

Vitaminas B12

Vitaminas
B12
svarbus
normaliai
energinių
medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1223

99, 190

Vitaminas B12

Vitaminas
B12
normaliai nervų
veiklai

svarbus
sistemos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102,
109

Vitaminas B12

Vitaminas
normaliai
apykaitai

B12
svarbus
homocisteino

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):4114

96, 103, 106

Vitaminas B12

Vitaminas
B12
svarbus
normaliai
psichologinei
būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):4114

95, 97, 98, 100, 102,
109

Vitaminas B12

Vitaminas
B12
svarbus
normaliai raudonųjų kraujo
kūnelių kraujodarai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1223

92, 101

Teiginio vartojimo sąlygos

Vitaminas A svarbus norma
liai imuninės sistemos veiklai

Vitaminas A

Vitaminas A

2011;9(4):2021
LT

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 136/33

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1223

107

Vitaminas
B12
padeda
mažinti pavargimo jausmą
ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):4114

108

Vitaminas B12 atlieka tam
tikrą funkciją ląstelių daliji
mosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B12 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1223

93, 212

Vitaminas B6

Vitaminas
B6
svarbus
normaliai cisteino sintezei

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1759

4283

Vitaminas B6

Vitaminas
B6
svarbus
normaliai
energinių
medžiagų apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1759

75, 214

Vitaminas B6

Vitaminas
B6
normaliai nervų
veiklai

svarbus
sistemos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1225

66

Vitaminas B6

Vitaminas
normaliai
apykaitai

B6
svarbus
homocisteino

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1759

73, 76, 199

Vitaminas B12

Vitaminas
B12
svarbus
normaliai imuninės sistemos
veiklai

Vitaminas B12

Vitaminas B12

2010;8(10):1756

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Teiginio vartojimo sąlygos

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/34

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1225

65, 70, 71

Vitaminas
B6
svarbus
normaliai
psichologinei
būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1759

77

Vitaminas B6

Vitaminas
B6
svarbus
normaliai raudonųjų kraujo
kūnelių kraujodarai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1225

67, 72, 186

Vitaminas B6

Vitaminas
B6
svarbus
normaliai imuninės sistemos
veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1225

68

Vitaminas B6

Vitaminas
B6
padeda
mažinti pavargimo jausmą
ir nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1759

78

Vitaminas B6

Vitaminas B6 padeda regu
liuoti hormonų aktyvumą

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino B6 šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1225

69

Teiginio vartojimo sąlygos

Vitaminas B6

Vitaminas
B6
svarbus
normaliai baltymų ir gliko
geno apykaitai

Vitaminas B6

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 136/35

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie maisto produktus,
kuriuos vartojant per parą gaunama 200 mg vitamino C. Norint
vartoti teiginį, vartotojui pateikiama informacija, kad teigiamas
poveikis pasireiškia tik suvartojant per parą papildomai, be reko
menduojamos paros normos, 200 mg vitamino C.

2009; 7(9):1226

144

Vitaminas C svarbus norma
liam kolageno formavimui ir
normaliai kraujagyslių funk
cijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

130, 131, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liam kolageno formavimui ir
normaliai kaulų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liam kolageno formavimui ir
normaliai kremzlių funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

131, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liam kolageno formavimui ir
normaliai dantenų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

131, 136, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liam kolageno formavimui ir
normaliai odos funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

131, 137, 149

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liam kolageno formavimui ir
normaliai dantų funkcijai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

131, 149

Teiginio vartojimo sąlygos

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liai imuninės sistemos veiklai
palaikyti intensyvaus fizinio
krūvio metu ir po jo

Vitaminas C

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/36

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2009; 7(9):1226

135, 2334, 3196

Teiginys

Teiginio vartojimo sąlygos

Vitaminas C svarbus norma
liai energinių medžiagų
apykaitai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liai nervų sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

133

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liai psichologinei būklei
palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1815

140

Vitaminas C

Vitaminas C svarbus norma
liai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

134, 4321

Vitaminas C padeda apsau
goti ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas C padeda mažinti
pavargimo
jausmą
ir
nuovargį

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Vitaminas C

2010;8(10):1815

2009; 7(9):1226
2010;8(10):1815

2010;8(10):1815

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Vitaminas C

LT

Vitaminas C

2010;8(10):1815

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

129, 138, 143, 148,
3331

139, 2622

L 136/37

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1815

202

Vitaminas C gerina geležies
absorbciją

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino C šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1226

132, 147

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus norma
liai kalcio ir fosforo absorb
cijai ir (arba) įsisavinimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1227

152, 157, 215

Vitaminas D

Vitaminas D padeda palaikyti
normalią kalcio koncentra
ciją kraujyje

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1227

152, 157

2011;9(6):2203

215

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus norma
liai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1227

150, 151, 158, 350

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus norma
liai raumenų funkcijai palai
kyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010; 8(2):1468

155

Teiginio vartojimo sąlygos

Vitaminas C

Vitaminas C padeda atstatyti
redukuoto pavidalo vitaminą
E

Vitaminas C

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

L 136/38

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
2012 5 25

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1227

151, 158

Vitaminas D svarbus norma
liai imuninės sistemos veiklai

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010; 8(2):1468

154, 159

Vitaminas D

Vitaminas D atlieka tam
tikrą funkciją ląstelių daliji
mosi procese

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino D šaltinis, kaip nurodyta teiginyje
[VITAMINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7(9):1227

153

Vitaminas E

Vitaminas E padeda apsau
goti ląsteles nuo oksidacinės
pažaidos

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino E šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2010;8(10):1816

160, 162, 1947

Vitaminas K

Vitaminas K svarbus norma
liam kraujo krešėjimui

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino K šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

2009; 7 (9):1228

124, 126

Teiginio vartojimo sąlygos

Vitaminas D

Vitaminas D svarbus norma
liai dantų būklei palaikyti

Vitaminas D

LT

EMST leidinio numeris

Teiginys

2012 5 25

Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

Europos Sąjungos oficialusis leidinys
L 136/39

Vitaminas K

Teiginio vartojimo sąlygos

Vitaminas K svarbus norma
liai kaulų būklei palaikyti

Teiginys gali būti vartojamas kalbant tik apie tą maisto produktą,
kuris yra bent jau vitamino K šaltinis, kaip nurodyta teiginyje [VITA
MINO (-Ų) PAVADINIMAS] IR/ARBA [MINERALINĖS (-IŲ)
MEDŽIAGOS (-Ų) PAVADINIMAS] ŠALTINIS, pateiktame Regla
mento (EB) Nr. 1924/2006 priede.

Maisto produkto vartojimo
sąlygos ir (arba) apribojimai
ir (arba) papildomi teiginiai
ar perspėjimai

EMST leidinio numeris

EMST vertinti pateikto
konsoliduoto sąrašo įrašo
atitinkamas numeris

2009; 7 (9):1228

123, 127, 128, 2879
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Maistinė ar kita medžiaga, maisto
produktas ar maisto produkto
kategorija

(*) D-tagatozės ir izomaltuliozės atveju tai reikėtų skaityti „kiti cukrūs“
(**) D-tagatozės ir izomaltuliozės atveju tai reikėtų skaityti „kiti cukrūs“
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 433/2012
2012 m. gegužės 23 d.
kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo
nustatoma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konvencijos dėl būsimo daugiašalio
bendradarbiavimo šiaurės rytų Atlanto žvejybos rajonuose, taikymo taisyklės
Atlante nustatomų kontrolės priemonių taikymo sąly
gas (3), turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo regla
mentu;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
(3)

atsižvelgdama į 2010 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1236/2010, kuriuo nustatoma
kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, taikytina Konven
cijos dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo šiaurės rytų
Atlanto žvejybos rajonuose, ir panaikinamas Tarybos regla
mentas (EB) Nr. 2791/1999 (1), ypač į jo 4 straipsnio 5 dalį,
5 straipsnio 2 dalį, 8 straipsnio 4 dalį, 9 straipsnio 4 dalį, 10
straipsnio 3 dalį, 11 straipsnį, 12 straipsnio 2 dalį, 16 straipsnio
2 dalį, 18 straipsnio 3 ir 4 dalis, 19 straipsnį, 20 straipsnio 9
dalį, 24 straipsnio 4 dalį, 27 straipsnio 1 dalį ir 45 straipsnio 2
dalį,
kadangi:
(1)

(2)

Reglamentu (ES) Nr. 1236/2010 nustatomos tam tikros
specifinės kontrolės priemonės, kurios yra skirtos
Sąjungos žvejybos veiklos Žvejybos šiaurės rytų Atlante
komisijos (NEAFC) reguliuojamame rajone stebėsenai
vykdyti ir kuriomis papildomos kontrolės priemonės,
numatytos 2009 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamente
(EB) Nr. 1224/2009, nustatančiame Bendrijos kontrolės
sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės
politikos taisyklių laikymasis, iš dalies keičiančiame regla
mentus (EB) Nr. 847/96, (EB) Nr. 2371/2002, (EB) Nr.
811/2004, (EB) Nr. 768/2005, (EB) Nr. 2115/2005, (EB)
Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007,
(EB) Nr. 676/2007, (EB) Nr. 1098/2007, (EB) Nr.
1300/2008, (EB) Nr. 1342/2008 ir panaikinančiame
reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1627/94 ir
(EB) Nr. 1966/2006 (2). Turėtų būti nustatytos išsamios
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 taikymo taisyklės.
Keleto NEAFC priimtų rekomendacijų, kuriomis nusta
toma kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema (toliau
– sistema), taikoma žvejybos laivams, vykdantiems veiklą
konvencijos rajono vandenyse, kurie nepriklauso susita
riančiųjų šalių žuvininkystės srities jurisdikcijai priklau
santiems vandenims, prieduose nustatoma duomenų
perdavimo forma ir tam tikrų tikrinimo priemonių
pavyzdžiai, ir tie priedai turėtų būti perkelti į Sąjungos
teisę;
kadangi Reglamentu (ES) Nr. 1236/2010 nustatoma
nauja kontrolės ir vykdymo užtikrinimo sistema, 2000 m.
gegužės 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr.
1085/2000, nustatantis išsamias Konvencijos dėl būsimo
daugiašalio bendradarbiavimo žvejyboje šiaurės rytų

(1) OL L 348, 2010 12 31, p. 17.
(2) OL L 343, 2009 12 22, p. 1.

šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvinin
kystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis
Apibrėžtys
Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:
a) buvimo vietos pranešimas – laivo buvimo vietos pranešimas,
laivo palydovinio sekimo įrenginiu automatiškai persi
unčiamas vėliavos valstybės narės žvejybos stebėjimo centrui;
b) buvimo vietos ataskaita – laivo kapitono pateikta ataskaita,
kaip numatyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 404/2011 (4)
25 straipsnyje;
c) CFR numeris – laivo identifikacinis numeris Bendrijos
laivyno registre, kaip nurodyta Komisijos įgyvendinimo
reglamento (ES) Nr. 26/2004 (5) 10 straipsnyje.
2 straipsnis
Ryšių centrai
1.
Valstybės narės NEAFC sekretoriui ir Europos žuvinin
kystės kontrolės agentūrai (toliau – agentūra) kompiuteriu
nuskaitoma forma nusiunčia informaciją apie ryšių centrus,
kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 4 straipsnio 3
ir 4 dalyse.
2.
Valstybės narės 1 dalyje nurodytą informaciją paskelbia
savo svetainių, sukurtų pagal Reglamento (ES) Nr. 1224/2009
114 ir 116 straipsnius, saugiosiose dalyse.
II SKYRIUS
STEBĖSENOS PRIEMONĖS

3 straipsnis
Sąjungos dalyvavimas
1.
Į Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 5 straipsnio 1 dalyje
nurodytą sąrašą įtraukiami laivai, turintys leidimą žvejoti vieno
arba daugiau reguliuojamų išteklių, apibrėžtų pagal rūšis, žuvis.
(3) OL L 128, 2000 5 29, p. 1.
(4) OL L 112, 2011 4 30, p. 1.
(5) OL L 5, 2004 1 9, p. 25.
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Atitinkamais atvejais sąraše nurodomas kiekvienam laivui
paskirtas CFR numeris.
2.
Valstybės narės nedelsdamos elektroniniu būdu Komisijai
praneša apie laivus, kurių leidimas žvejoti reguliuojamame
rajone yra panaikintas ar jo galiojimas laikinai sustabdytas.
4 straipsnis
Sužvejotų žuvų kiekių registravimas
1.
Be Reglamento (EB) Nr. 1224/2009 14 straipsnyje nuro
dytos informacijos, Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 8 straips
nyje nurodytame žvejybos žurnale pateikiama šio reglamento I
priedo A dalyje nustatyta informacija.
2.
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 8 straipsnio 2 ir 3 dalyse
nurodytas produkcijos žurnalas sudaromas, kaip nustatyta I
priedo B dalyje.

2012 5 25

8 straipsnis
Inspektorių ir tikrinimo priemonių atpažintis
1.
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 16 straipsnio 2 dalyje
nurodytas specialus tapatybės dokumentas atitinka IV priedo
A dalyje nustatytą pavyzdį.
2.
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 18 straipsnio 3 dalyje
nurodytas specialus patikrinimo ženklas atitinka IV priedo B
dalyje nustatytą pavyzdį.
9 straipsnis
Tikrinimo veikla
Informaciją, susijusią su Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 18
straipsnio 4 dalyje nurodytos laivų ir orlaivių tikrinimo veiklos
pradžios ir pabaigos datomis ir valandomis, valstybės narės
agentūrai siunčia laikydamosi V priede nustatyto pavyzdžio.
10 straipsnis

3.
8 straipsnio 2 ir 3 dalyse nurodytas sukrovimo planas yra
sudaromas, kaip nustatyta I priedo C dalyje.
4.
Kiekvienai rūšiai naudojamas Jungtinių Tautų maisto ir
žemės ūkio organizacijos (FAO) nustatytas kodas, pateiktas II
priede.
5 straipsnis
Sužvejotų reguliuojamųjų išteklių žuvų kiekių ir laivo
buvimo vietos ataskaitos
Persiųsdamos informaciją NEAFC sekretoriui pagal Reglamento
(ES) Nr. 1236/2010 9 ir 11 straipsnius valstybės narės naudoja
III priede nustatytą formą ir specifikacijas.
6 straipsnis
Bendros sužvejotų žuvų kiekių ataskaitos
Valstybės narės duomenis pagal Reglamento (ES) Nr.
1236/2010 10 straipsnio 1 ir 2 dalis persiunčia XML formatu.

Priežiūros procedūra
1.
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 19 straipsnio 1 dalyje
nurodytos pastebėjimo ataskaitos siunčiamos naudojant VI
priedo A dalyje nustatytą formą.
2.
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 19 straipsnio 2 dalyje
nurodytos priežiūros ataskaitos sudaromos naudojant VI priedo
B dalyje nustatytą formą.
11 straipsnis
Patikrinimų ataskaitos
Reglamento (EB) Nr. 1236/2010 20 straipsnio 9 dalyje nuro
dytos patikrinimų ataskaitos sudaromos pagal VII priede nusta
tytą formą.
IV SKYRIUS
UOSTO VALSTYBĖS VYKDOMA KONTROLĖ

12 straipsnis
Išankstinis įplaukimo į uostą pranešimas

III SKYRIUS
PATIKRINIMAI

7 straipsnis
Paskirtoji įstaiga

Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 24 straipsnyje nurodytas
išankstinis pranešimas sudaromas naudojant VIII priede pateiktą
uosto valstybės vykdomos kontrolės (PSC) formą ir išsamiai
užpildant A dalį pagal šiuos nurodymus:

Agentūra paskiriama:

a) PSC 1 forma naudojama, jei laivas iškrauna savo sužvejotas
žuvis;

a) koordinuoti Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 17 straipsnio 1
dalyje nurodytą priežiūros ir tikrinimo veiklą;

b) PSC 2 forma naudojama, jei laivas dalyvauja perkrovimo
operacijose. Tokiais atvejais atskira forma naudojama kiek
vienam laivui, iš kurio perkraunamos žuvys.

b) gauti, siųsti ir persiųsti Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 18
straipsnio 2 dalyje, 19 straipsnio 1 dalyje ir 20 straipsnio 9
dalyje nurodytus pranešimus;

13 straipsnis
Išankstinio pranešimo tvarkymas

c) registruoti duomenis, kaip nurodyta Reglamento (ES) Nr.
1236/2010 18 straipsnio 4 dalyje.

Grąžindama išankstinio pranešimo kopiją pagal Reglamento (ES)
Nr. 1236/2010 25 straipsnį, vėliavos valstybė narė naudoja VIII
priede pateiktą PSC formą išsamiai užpildžiusi B dalį.
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14 straipsnis

18 straipsnis

Patikrinimų uostuose ataskaitos

Patikrinimų duomenys

Reglamento (EB) Nr. 1236/2010 27 straipsnyje nurodytos
patikrinimų ataskaitos sudaromos pagal IX priede nustatytą
formą ir persiunčiamos NEAFC sekretoriui, o jų kopijos – Komi
sijai.

1.
Patikrinimus atliekančios valstybės narės gali pasilikti ir
saugoti elektronines ataskaitas ir pranešimus, kuriuos NEAFC
sekretorius persiuntė per 24 valandas nuo laivo, su kuriuo tie
duomenys susiję, išplaukimo iš reguliuojamo rajono, jei laivas į
jį nebegrįžo. Išplaukimas laikomas faktiniu praėjus šešioms
valandoms po ketinimo išplaukti iš reguliuojamo rajono prane
šimo persiuntimo.

V SKYRIUS
PAŽEIDIMAI

15 straipsnis
Paskirtoji įstaiga
Agentūra yra paskirta gauti, siųsti ir persiųsti Reglamento (ES)
Nr. 1236/2010 29, 30, 32, 33, 34, 36 ir 43 straipsniuose
nurodytą informaciją.

2.
Patikrinimus atliekančios valstybės narės užtikrina, kad
elektroninės ataskaitos ir pranešimai būtų saugiai tvarkomi
atitinkamose elektroninėse duomenų tvarkymo sistemose, visų
pirma tais atvejais, kai tvarkant duomenis juos reikia persiųsti
tinklu.

3.
Valstybės narės priima tinkamas technines ir organizacines
priemones siekdamos elektronines ataskaitas ir pranešimus
apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo arba nety
činio praradimo, pakeitimo, neleidžiamo paskelbimo arba nelei
džiamos prieigos ir nuo visų netinkamų tvarkymo būdų.

VI SKYRIUS
DUOMENYS
1 SKIRSNIS

Duomenų pateikimas
16 straipsnis
Duomenų pateikimas NEAFC sekretoriui
Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 12 straipsnio 2 dalyje nuro
dytos keitimosi duomenimis formos ir protokolai, kurie turi
būti naudojami persiunčiant ataskaitas ir informaciją NEAFC
sekretoriui, atitinka X priede nustatytas taisykles; kodai, kurie
turi būti naudojami ryšiams su NEAFC sekretoriumi, nustatyti
XI priede.

4.
Patikrinimus atliekančios valstybės narės užtikrina, kad
elektroninės ataskaitos ir pranešimai būtų prieinami tikrinimo
tikslais ir tik Reglamentu (ES) Nr. 1236/2010 nustatytai sistemai
įgyvendinti paskirtiems inspektoriams.

19 straipsnis
Duomenų tvarkymo sistemos
1.
Valstybių narių, Komisijos ir agentūros naudojamos
duomenų tvarkymo sistemos atitinka būtinuosius saugumo
reikalavimus, nustatytus XII priedo A dalyje.

2 SKIRSNIS

Duomenų saugumas ir konfidencialumas
17 straipsnis
Bendrosios

duomenų

saugumo
nuostatos

ir

konfidencialumo

1.
Šiame skirsnyje nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr.
1236/2010 45 straipsnio dėl konfidencialumo įgyvendinimo
taisyklės. Jos taikomos visoms pagal šį reglamentą teikiamoms
elektroninėms ataskaitoms ir pranešimams, išskyrus šio regla
mento 6 straipsnyje nurodytas bendras sužvejotų žuvų kiekių
ataskaitas.

2.
Kiekviena valstybė narė, jei būtina, NEAFC sekretoriaus
prašymu ištaiso arba ištrina ataskaitas ar pranešimus, kurie
neatitiko Reglamento (EB) Nr. 1236/2010 ir šio reglamento.

3.
Elektroninės ataskaitos ir pranešimai naudojami tik Regla
mentu (ES) Nr. 1236/2010 nustatytos sistemos taikymo tikslais.

2.
Pagrindinės valstybių narių kompiuterinės
atitinka XII priedo B dalyje nustatytus kriterijus.

sistemos

3.
Su Reglamentu (ES) Nr. 1236/2010 nustatyta sistema susi
jusiems duomenims pateikti naudojamas https protokolas. Patei
kiant minėtus duomenis konfidencialumui ir autentiškumui
užtikrinti taikomi atitinkami šifravimo protokolai.

4.
Prieigos prie duomenų ribojimas užtikrinamas taikant
lankstų vartotojo atpažinties ir slaptažodžio mechanizmą. Kiek
vienam vartotojui prieiga suteikiama tik prie jo užduočiai įvyk
dyti būtinų duomenų.

5.
Pasikonsultavus su valstybėmis narėmis, Komisija ir agen
tūra, gali būti nustatyti techniniai valstybių narių, Komisijos ir
agentūros keitimosi elektroniniais duomenimis standartai.
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VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20 straipsnis
Panaikinimas
Reglamentas (EB) Nr. 1085/2000 panaikinamas.
21 straipsnis
Įsigaliojimas
Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. gegužės 23 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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I PRIEDAS
SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIO REGISTRAVIMAS
A. Žvejybos žurnalo įrašai
Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma (O)

Data

DA

M

Veiklos informacija; įplaukimo į reguliuojamą rajoną data

Įplaukimo laikas

TI

M

Veiklos informacija; įplaukimo į reguliuojamą rajoną laikas

Duomenų elementas

Pastabos

Informacija apie įplaukimą į
reguliuojamą rajoną

Veiklos informacija; įplaukimo į reguliuojamą rajoną vieta

Vieta
Platuma

LA

M

buvimo vieta įplaukimo metu

Ilguma

LO

M

buvimo vieta įplaukimo metu

Laive esantis kiekis

OB

Veiklos informacija; laive esantis sužvejotų žuvų kiekis pagal
rūšis

Rūšies pavadinimas (1)

M

II priede išvardytų žuvų rūšių FAO rūšies kodas

Kiekis (1)

M

Gyvasis svoris kilogramais

Vieno valksmo ar vienos
žvejybos operacijos metu
sužvejotų žuvų kiekis
Veiklos informacija; buvimo vieta

Žvejybos vieta
Platuma

LA

M (2)

buvimo vieta pradedant žvejybos operaciją

Ilguma

LO

M (2)

buvimo vieta pradedant žvejybos operaciją

Laikas

TI

M (2)

Veiklos informacija; žvejybos operacijos pradžios laikas

Sužvejotas kiekis

CA

Veiklos informacija; laive laikomas per vieną žvejybos opera
ciją sužvejotų žuvų kiekis pagal rūšis

Rūšis (1)

M (2)

II priede išvardytų žuvų rūšių FAO rūšies kodas

Kiekis (1)

M (2)

Gyvasis svoris kilogramais

FD

M (3)

Atstumas nuo vandens paviršiaus iki žemiausios žvejybos
įrankio vietos (metrais)

Bendras valksmų ir (arba)
žvejybos operacijų skaičius
per parą

FO

M (4)

Veiklos informacija; žvejybos operacijų skaičius per 24 val.

Į jūrą išmestų sužvejotų žuvų
kiekis

RJ

Žvejybos gylis
Paros informacija

Veiklos informacija; sužvejotų ir atgal į jūrą išmestų žuvų
kiekis pagal rūšis

Rūšis

M

FAO rūšies kodas

Kiekis

M

Gyvasis svoris kilogramais

Visas sužvejotų žuvų kiekis

CC

Veiklos informacija; apskaičiuotas visas nuo įplaukimo į regu
liuojamą rajoną sužvejotų žuvų kiekis pagal rūšis.

Rūšis (1)

M

II priede išvardytų žuvų rūšių FAO rūšies kodas

Kiekis (1)

M

Gyvasis svoris kilogramais
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Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma (O)

Data

DA

M

Perkrovimai

KG

Duomenų elementas

2012 5 25

Pastabos

Informacija apie perkrovi
mus
Veiklos informacija; perkrovimų data (-os)
Veiklos informacija; kiekiai pagal rūšis, pakraunami ir iškrau
nami reguliuojamame rajone

Rūšis (1)

M

II priede išvardytų žuvų rūšių FAO rūšies kodas

Kiekis (1)

M

Gyvasis svoris kilogramais

Perkrauta į

TT

M

Laivo registravimo informacija; laivo, į kurį perkraunama,
radijo šaukinys

Perkrauta iš

TF

M

Laivo registravimo informacija; laivo, iš kurio perkraunama,
radijo šaukinys

Data

DA

M

Pranešimo informacija; ataskaitos persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; ataskaitos persiuntimo laikas (UTC)

Naudotas persiuntimo būdas

TU

M (4)

Ataskaitos tipas

TM

M

Pranešimo informacija;

Laikas

TI

M

Veiklos informacija; išplaukimo laikas (UTC)

Data

DA

M

Veiklos informacija; išplaukimo data

Informacija apie ataskaitos
persiuntimą

Pranešimo informacija; radijo stoties, per kurią persiunčiama
ataskaita, pavadinimas

Informacija apie išplaukimą
iš reguliuojamo rajono

Buvimo vieta

Veiklos informacija; išplaukimo iš reguliuojamo rajono vieta

Platuma

LA

M

buvimo vieta išplaukimo metu

Ilguma

LO

M

buvimo vieta išplaukimo metu

Visas laive esantis sužvejotų
žuvų kiekis

OB

Veiklos informacija; laive laikomas visas sužvejotų žuvų kiekis
pagal rūšis

Rūšis (1)

M

II priede išvardytų žuvų rūšių FAO rūšies kodas

Kiekis (1)

M

Gyvasis svoris kilogramais

Kapitono vardas, pavardė ir
parašas

MA

M

(1) Įrašoma kiekviena rūšis, kurios žuvų sužvejojama daugiau kaip 50 kg.
(2) Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos žvejybos laivai šią informaciją registruotų kasdien arba po kiekvieno valksmo ar žvejybos
operacijos, arba visais šiais atvejais.
(3) Privaloma, kai to reikalaujama taikant konkrečias valdymo priemones.
(4) Privaloma tik jei naudojama radijo stotis.

B. Produkcijos žurnalo įrašai
Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma (O)

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; tarptautinis radijo šaukinys

Laivo pavadinimas

NA

O

Laivo registravimo informacija; laivo pavadinimas

Duomenų elementas

Pastabos

1. Laivo tapatybė (1)
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Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma (O)

Susitariančiosios šalies vidaus
identifikavimo numeris

IR

O

Laivo registravimo informacija; unikalus susitariančiosios šalies
laivo numeris, kurį sudaro vėliavos valstybės triraidis kodas ir
skaičius

Išorinis
numeris

XR

O

Laivo registravimo informacija; laivo borto numeris arba IMO
numeris, jei nėra borto numerio

Data

DA

M

Veiklos informacija; produkcijos data

Pagamintas kiekis

QP

Duomenų elementas

laivo

registravimo

Pastabos

2. Informacija apie produk
ciją

Veiklos informacija; per parą gautos produkcijos kiekis pagal
rūšis

Rūšies pavadinimas

M

FAO rūšies kodas

Kiekis

M

Visas produkcijos svoris kilogramais

Produkto forma

M

Produkto formos kodas (XI priedo E dalis)

Kiekis

M

Produktų svoris kilogramais
Produktų formos kodas ir svoris: naudojama tiek porų, kiek
reikia visiems produktams nurodyti

Visas produkcijos kiekis per
laikotarpį

Veiklos informacija; bendras nuo įplaukimo į reguliuojamą
rajoną gautas produkcijos kiekis pagal rūšis.

AP

Rūšies pavadinimas

M

FAO rūšies kodas

Kiekis

M

Visas produkcijos svoris kilogramais

Produkto forma

M

Produkto formos kodas (XI priedo E dalis)

Kiekis

M

Produktų svoris kilogramais
Produktų formos kodas ir svoris: naudojama tiek porų, kiek
reikia visiems produktams nurodyti

3. Informacija apie pakuotę
Rūšies pavadinimas

SN

O

Veiklos informacija; FAO rūšies kodas

Produkto kodas

PR

O

Veiklos informacija; produkto kodas (XI priedo E dalis)

Pakuotės rūšis

TY

O

Veiklos informacija; pakuotės rūšis (XI priedo E dalis)

Vieneto svoris

NE

O

Veiklos informacija; grynasis produktų svoris kilogramais

Vienetų skaičius

NU

O

Veiklos informacija; supakuotų vienetų skaičius

4. Kapitono vardas, pavardė
ir adresas

MA

M

(1) Be radijo šaukinio, privalomas dar vienas laivo tapatybės elementas.

C. Sukrovimo planas
1. Perdirbtos sužvejotos žuvys turi būti sukrautos ir pažymėtos taip, kad būtų galima atpažinti tų pačių rūšių žuvis, tų
pačių kategorijų produktus ir to paties kiekio pakuotes, kai viskas sukrauta skirtingose triumo vietose.
2. Sukrovimo plane turi būti parodyta triumuose esančių produktų vieta, taip pat laive esančių produktų kiekiai kilog
ramais.
3. Praėjusios paros (laikoma, kad para yra nuo 00.00 val. (UTC) iki 24.00 val. (UTC)) sukrovimo planas kasdien atnau
jinamas.
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II PRIEDAS
ŽUVŲ RŪŠIŲ SĄRAŠAS
FAO
triraidis kodas

Mokslinis pavadinimas

Lietuviškas bendrinis pavadinimas

ALF

Paprastieji beriksai

Beryx spp.

ALC

Berdo švelniagalvė

Alepocephalus bairdii

ANT

Melsvoji antimora

Antimora rostrata

API

Juodieji katrykliai

Apristuris spp.

ARG

Argentinos

Argentina spp.

BLI

Melsvoji molva

Molva dypterygia

BRF

Melsvažiotis ešerys

Helicolenus dactylopterus

BSF

Juodoji kalavija

Aphanopus carbo

BSH

Mėlynasis ryklys

Prionace glauca

BSK

Milžinryklis

Cetorhinus maximus

BSS

Paprastasis vilkešeris

Dicentrarchus labrax

CAP

Paprastoji stintenė

Mallotus villosus

CAS

Dėmėtoji vilkžuvė

Anarhichas minor

CAT

Paprastosios vilkžuvės

Anarhichas spp.

CFB

Paprastasis juodasis šunryklis

Centroscyllium fabricii

CMO

Europinė chimera

Chimaera monstrosa

COD

Atlantinė menkė

Gadus morhua

COE

Atlantinis jūrinis ungurys

Conger conger

CYO

Portugalinis baltaakis dygliaryklis

Centroscymnus coelolepis

CYH

Didžiaakė chimera

Hydrolagus mirabilis

CYP

Ilgašnipis baltaakis dygliaryklis

Centroscymnus crepidater

DCA

Paprastasis ilgasnukis dygliaryklis

Deania calceus

ELP

Didysis likodonas

Lycods esmarkii

EPI

Juodasis kardinolas

Epigonus telescopus

FOR

Siūlapelekės vėgėlės

Phycis phycis

GAM

Islandinis pjūklauodegis katryklis

Galeus murinus
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Mokslinis pavadinimas

GHL

Juodasis paltusas

Reinhardtius hippoglossoides

GFB

Didžiaakė siūlapelekė vėgėlė

Phycis blennoides

GSK

Arktinis ryklys

Somniosus microcephalus

GUP

Rudasis trumpadyglis ryklys

Centrophorus granulosus

GUQ

Pilkasis trumpadyglis ryklys

Centrophorus squamosus

HAD

Juodadėmė menkė

Melanogrammus aeglefinus

HAL

Atlantinis paltusas

Hippoglossus hippoglossus

HER

Silkė

Clupea harengus

HOM

Paprastoji stauridė

Trachurus trachurus

HPR

Viduržemio jūros pjūklapilvis beriksas

Hoplostethus mediterraneus

HXC

Gyvatryklis

Chlamydoselachus anguineus

JAD

Norveginė raja

Raja nidarosiensus

KCD

Kamčiatkos krabas

Paralithodes camtschaticus

KEF

Gelminis penkiadantis krabas

Chacon (Geyron) affinis

LIN

Paprastoji molva

Molva molva

LUM

Jūrų rupūžė

Cyclopterus lumpus

MAC

Atlantinė skumbrė

Scomber scombrus

MOR

Gelminės menkės

Moridae

ORY

Islandinis pjūklapilvis beriksas

Hoplosthethus atlanticus

OXN

Tribriaunis ryklys

Oxynotus paradoxus

PHO

Ilgasnukė švelniagalvė

Alepocephalus rostratus

PLA

Amerikinė paltusinė plekšnė

Hippoglossoides platessoides

PLE

Jūrinė plekšnė

Pleuronectes platessa

POC

Poliarinė menkė

Boreogadus saida

POK

Amerikinis polakas

Pollachius virens

PRA

Šiaurinė paprastoji krevetė

Pandalus borealis

REB

Gelminis ilgažiomenis ešerys

Sebastes mentella
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Mokslinis pavadinimas

RED

Paprastieji jūriniai ešeriai

Sebastes spp.

REG

Didysis jūrinis ešerys

Sebastes marinus

RHG

Šiaurinis grenadierius

Macrourus berglax

RIB

Paprastoji mora

Mora moro

RNG

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

Coryphaenoides rupestris

SBL

Pilkasis šešiažiaunis ryklys

Hexanchus griseus

SBR

Raudonpelekis pagelas

Pagellus bogaraveo

SCK

Šokoladinis dygliaryklis

Dalatias licha

SFS

Uodegotoji kalavija

Lepidopus caudatus

SHL

Didysis juodasis dygliaryklis

Etmopterus princeps

SHL

Naktinis juodasis dygliaryklis

Etmopterus spinax

SHO

Juodažiotis pjūklauodegis katryklis

Galeus melastomus

RCT

Atlantinė peiliasnukė chimera

Rhinochimaera atlantica

RJG

Šiaurinė raja

Raja hyperborea

RJY

Apvalioji raja

Raja fyllae

SFV

Mažasis jūrinis ešerys

Sebastes viviparus

SKA

Paprastosios rombinės rajos

Raja spp.

SKH

Ryklys

Selachimorpha

SYR

Aštriadantis velvetinis dygliaryklis

Scymnodon ringens

TJX

Skorpenžuvė

Trachyscorpia cristulata

USK

Paprastoji brosmė

Brosme brosme

WHB

Šiaurinis žydrasis merlangas

Micromesistius poutassou

WRF

Amerikinė rudoji černa

Polyprion americanus
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III PRIEDAS
SUŽVEJOTŲ KIEKIŲ, PERKROVIMŲ IR BUVIMO VIETŲ ATASKAITOS
1) SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIO ĮPLAUKIMO METU ataskaita
Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Sekos numeris

SQ

M

Pranešimo informacija; eilės numeris einamaisiais metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, COE – sužvejotų žuvų
kiekio įplaukimo metu ataskaita

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; laivo tarptautinis radijo šauki
nys

Reiso numeris

TN

O

Veiklos informacija; žvejybos reiso eilės numeris einamaisiais
metais

Laivo pavadinimas

NA

O

Laivo registravimo informacija; laivo pavadinimas

IR

O

Laivo registravimo informacija. Unikalus susitariančiosios šalies
laivo numeris, kurį sudaro valstybės narės triraidis ISO kodas
ir atpažinties kodas (9 rašmenys).

Išorės registravimo numeris

XR

O

Laivo registravimo informacija; laivo borto numeris arba IMO
numeris, jei nėra borto numerio.

Platuma

LA

M

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Ilguma

LO

M

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Laive esantis kiekis

OB

Duomenų elementas

Bendrijos laivyno
(CFR) numeris

registro

Pastabos

Veiklos informacija; laive esantis kiekis pagal rūšis, jeigu reikia
– poromis.

Rūšis

M

FAO rūšies kodas

Gyvasis svoris

M

Gyvasis svoris kilogramais, suapvalintas iki artimiausio 100 kg

Data

DA

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

2) SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIO ataskaita
Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Duomenų elementas

Pastabos

LT
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Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Sekos numeris

SQ

M

Pranešimo informacija; pranešimo eilės numeris einamaisiais
metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, CAT – sužvejotų žuvų
kiekio ataskaita

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; laivo tarptautinis radijo šauki
nys

Reiso numeris

TN

O

Veiklos informacija; žvejybos reiso eilės numeris einamaisiais
metais

Laivo pavadinimas

NA

O

Laivo registravimo informacija; laivo pavadinimas

IR

O

Laivo registravimo informacija. Unikalus susitariančiosios šalies
laivo numeris, kurį sudaro valstybės narės triraidis ISO kodas
ir atpažinties kodas (9 rašmenys).

Išorės registravimo numeris

XR

O

Laivo registravimo informacija; laivo borto numeris arba IMO
numeris, jei nėra borto numerio

Platuma

LA

M (1 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Ilguma

LO

M (1 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Per savaitę sužvejotų žuvų
kiekiai

CA

Duomenų elementas

Bendrijos laivyno
(CFR) numeris

registro

Pastabos

Veiklos informacija; laive laikomas visas sužvejotų žuvų kiekis
pagal rūšis, sukauptas nuo žvejybos reguliuojamame rajone (2)
pradžios, arba nuo paskutinės sužvejotų žuvų kiekio ataskai
tos, jeigu reikia – poromis.

Rūšis

M

FAO rūšies kodas

Gyvasis svoris

M

Gyvasis svoris kg, suapvalintas iki artimiausio 100 kg

Žvejybos dienos

DF

M

Veiklos informacija; žvejybos reguliuojamame rajone dienų
skaičius nuo žvejybos pradžios arba nuo paskutinės sužvejotų
žuvų kiekio ataskaitos

Data

DA

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

(1) Neprivaloma, jei laivas stebimas palydoviniu sekimo įrenginiu pagal Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 11 straipsnį.
(2) Pirmoji sužvejotų žuvų kiekio ataskaita per einamąjį žvejybos reguliuojamame rajone reisą.

3) SUŽVEJOTŲ ŽUVŲ KIEKIO IŠPLAUKIMO METU ataskaita
Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo duomenys; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Sekos numeris

SQ

M

Pranešimo duomenys; pranešimo eilės numeris einamaisiais
metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo duomenys; COX – sužvejotų žuvų kiekio išplau
kimo metu ataskaita

Duomenų elementas

Pastabos

LT
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Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; laivo tarptautinis radijo šauki
nys

Reiso numeris

TN

O

Veiklos informacija; žvejybos reiso eilės numeris einamaisiais
metais

Laivo pavadinimas

NA

O

Laivo registravimo informacija; laivo pavadinimas

IR

O

Laivo registravimo informacija. Unikalus susitariančiosios šalies
laivo numeris, kurį sudaro valstybės narės triraidis ISO kodas
ir atpažinties kodas (9 rašmenys).

Išorės registravimo numeris

XR

O

Laivo registravimo informacija; laivo borto numeris arba IMO
numeris, jei nėra borto numerio

Platuma

LA

M (1 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Ilguma

LO

M (1 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Per savaitę sužvejotų žuvų
kiekis

CA

Duomenų elementas

Bendrijos laivyno
(CFR) numeris

registro

Pastabos

Veiklos informacija; laive laikomas visas sužvejotų žuvų kiekis
pagal rūšis, sukauptas nuo žvejybos reguliuojamame rajone (2)
pradžios arba nuo paskutinės sužvejotų žuvų kiekio ataskaitos,
jeigu reikia – poromis.

Rūšis

M

FAO rūšies kodas

Gyvasis svoris

M

Gyvasis svoris kg, suapvalintas iki artimiausio 100 kg

Žvejybos dienos

DF

M

Veiklos informacija; žvejybos reguliuojamame rajone dienų
skaičius nuo žvejybos pradžios arba nuo paskutinės sužvejotų
žuvų kiekio ataskaitos

Data

DA

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

(1) Neprivaloma, jei laivas stebimas palydoviniu sekimo įrenginiu pagal Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 11 straipsnį.
(2) Pirmas pranešimas apie reguliuojamame rajone per einamąjį žvejybos reisą sužvejotų žuvų kiekius.

4) PERKROVIMO ataskaita
Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Sekos numeris

SQ

M

Pranešimo informacija; pranešimo eilės numeris einamaisiais
metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, TRA – perkrovimo
ataskaita

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; laivo tarptautinis radijo šauki
nys

Reiso numeris

TN

O

Veiklos informacija; žvejybos reiso eilės numeris einamaisiais
metais

Duomenų elementas

Pastabos

LT
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Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

NA

O

Laivo registravimo informacija; laivo pavadinimas

IR

O

Laivo registravimo informacija. Unikalus susitariančiosios šalies
laivo numeris, kurį sudaro valstybės narės triraidis ISO kodas
ir atpažinties kodas (9 rašmenys).

Išorės registravimo numeris

XR

O

Laivo registravimo informacija; laivo borto numeris arba IMO
numeris, jei nėra borto numerio

Pakrautas arba iškrautas kiekis

KG

Duomenų elementas

Laivo pavadinimas
Bendrijos laivyno
(CFR) numeris

registro

Pastabos

Reguliuojamame rajone pakrautas arba iškrautas kiekis pagal
rūšis, jeigu reikia – poromis.

Rūšis

M

FAO rūšies kodas

Gyvasis svoris

M

Gyvasis svoris kilogramais, suapvalintas iki artimiausio 100 kg

Perkrauta į

TT

M (1 )

Laivo registravimo informacija; laivo, į kurį perkraunamos
žuvys, tarptautinis radijo šaukinys

Perkrauta iš

TF

M (1 )

Laivo registravimo informacija; laivo, iš kurio perkraunamos
žuvys, tarptautinis radijo šaukinys

Platuma

LA

M (2 )

Veiklos informacija; numatyta platuma, kurioje kapitonas
ketina atlikti perkrovimą.

Ilguma

LO

M (2 )

Veiklos informacija; numatyta ilguma, kurioje kapitonas ketina
atlikti perkrovimą.

Numatoma data

PD

M (2 )

Veiklos informacija; numatyta UTC data, kurią kapitonas
ketina atlikti perkrovimą (MMMMMMDD)

Numatomas laikas

PT

M (2 )

Veiklos informacija; numatytas UTC laikas, kuriuo kapitonas
ketina atlikti perkrovimą (VVMM)

Data

DA

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

(1) Tas, kuris tinka.
(2) Neprivaloma, kai laivas, į kurį perkraunamos žuvys, pranešimus siunčia po perkrovimo.

5) LAIVO BUVIMO VIETOS ataskaita arba pranešimas
Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta; XNE – NEAFC

Sekos numeris

SQ

M (1 )

Pranešimo informacija; pranešimo eilės numeris einamaisiais
metais

Pranešimo tipas

TM (2)

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, POS – laivo buvimo
vietos ataskaita arba pranešimas, perduodamas per laivo stebė
jimo sistemą arba kitais būdais iš laivų, kurių palydovinio
sekimo įrenginys yra sugedęs

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; laivo tarptautinis radijo šauki
nys

Duomenų elementas

Pastabos

LT
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Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

Reiso numeris

TN

O

Veiklos informacija; žvejybos reiso eilės numeris einamaisiais
metais

Laivo pavadinimas

NA

O

Laivo registravimo informacija; laivo pavadinimas

IR

O

Laivo registravimo informacija. Unikalus susitariančiosios šalies
laivo numeris, kurį sudaro valstybės narės triraidis ISO kodas
ir atpažinties kodas (9 rašmenys).

Išorės registravimo numeris

XR

O

Laivo registravimo informacija; laivo borto numeris arba IMO
numeris, jei nėra borto numerio

Platuma

LA

M (3 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Ilguma

LO

M (3 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Platuma (dešimtainė)

LT

M (4 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Ilguma (dešimtainė)

LG

M (4 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Greitis

SP

M

Veiklos informacija; laivo greitis

Kursas

CO

M

Veiklos informacija; laivo kursas

Vėliavos valstybė

FS

M (5 )

Data

DA

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

Duomenų elementas

Bendrijos laivyno
(CFR) numeris

registro

Pastabos

Veiklos informacija; laivo vėliavos valstybė

(1) Neprivaloma, jeigu pranešimas perduodamas per laivo stebėjimo sistemą.
(2) Pranešimo tipas turi būti ENT, kai laivų stebėjimo sistema iš reguliuojamo rajono perduodamas pirmas pranešimas, konstatuotas
susitariančiosios šalies žvejybos stebėjimo centro.
Pranešimo tipas turi būti EXI, kai laivų stebėjimo sistema iš už reguliuojamo rajono ribų perduodamas pirmas pranešimas, konstatuotas
susitariančiosios šalies žvejybos stebėjimo centro, o platumos ir ilgumos dydžiai tokiame pranešime yra neprivalomi.
Pranešimo tipas turi būti MAN, kai ataskaitos siunčiamos iš laivų, kurių palydovinio sekimo įrenginys sugedęs, kaip numatyta
Reglamento (EB) Nr. 404/2011 25 straipsnyje.
(3) Privaloma, kai pranešimai siunčiami rankiniu būdu.
(4) Privaloma, kai pranešimai siunčiami laivų stebėjimo sistema.
(5) Privaloma; naudojama tik pranešimams, kuriais keičiasi NEAFC sekretorius ir žvejybos stebėjimo centrai.

6) Iškrovimo UOSTO ataskaita
Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Sekos numeris

SQ

M

Pranešimo informacija; laivo ataskaitos eilės numeris atitinka
mais metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas POR

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; laivo tarptautinis radijo šauki
nys

Reiso numeris

TN

O

Veiklos informacija; žvejybos reiso eilės numeris einamaisiais
metais

Duomenų elementas

Pastabos

LT
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Srities
kodas

Privaloma
(M)/Nepriva
loma (O)

NA

O

Laivo registravimo informacija; laivo pavadinimas

IR

O

Laivo registravimo informacija. Unikalus susitariančiosios šalies
laivo numeris, kurį sudaro valstybės narės triraidis ISO kodas
ir atpažinties kodas (9 rašmenys).

Išorės registravimo numeris

XR

O

Laivo registravimo informacija; laivo borto numeris arba IMO
numeris, jei nėra borto numerio

Platuma

LA

M (1 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Ilguma

LO

M (1 )

Veiklos informacija; buvimo vieta persiuntimo metu

Pakrantės valstybė

CS

M

Veiklos informacija; iškrovimo uosto pakrantės valstybė

Uosto pavadinimas

PO

M

Veiklos informacija; iškrovimo uosto pavadinimas

Numatoma data

PD

M

Veiklos informacija; numatyta UTC data, kurią kapitonas
ketina būti uoste (MMMMMMDD)

Numatomas laikas

PT

M

Veiklos informacija; numatytas UTC laikas, kuriuo kapitonas
ketina būti uoste (HHMM)

Ketinamas iškrauti kiekis

KG

M

Veiklos informacija; uoste ketinamas iškrauti kiekis pagal rūšis,
jeigu reikia – poromis.

Duomenų elementas

Laivo pavadinimas
Bendrijos laivyno
(CFR) numeris

registro

Pastabos

Rūšis

FAO rūšies kodas

Gyvasis svoris

Gyvasis svoris kg, suapvalintas iki artimiausio 100 kg

Laive esantis kiekis

OB

M

Veiklos informacija; laive esantis kiekis pagal rūšis, jeigu reikia
– poromis.

Rūšis

FAO rūšies kodas

Gyvasis svoris

Gyvasis svoris kg, suapvalintas iki artimiausio 100 kg

Data

DA

M

Pranešimo informacija; pranešimo persiuntimo UTC data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; pranešimo persiuntimo UTC laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

(1) Neprivaloma, jei laivas stebimas palydovinio sekimo įrenginiu.

7) PANAIKINIMO ataskaita
Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Nuo

FR

M

Persiunčiančios šalies pavadinimas

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, CAN (1) – panaiki
nimo ataskaita

Duomenų elementas

Pastabos

LT
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Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Radijo šaukinys

RC

M

Laivo registravimo informacija; laivo tarptautinis radijo šauki
nys

Panaikinta ataskaita

CR

M

Pranešimo informacija; ketinamos panaikinti ataskaitos regist
racijos numeris

Panaikintos ataskaitos metai

YR

M

Pranešimo informacija; ketinamos panaikinti ataskaitos metai

Data

DA

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

Duomenų elementas

Pastabos

(1) Panaikinimo ataskaita negali būti naudojama kitai panaikinimo ataskaitai panaikinti.

L 136/58
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IV PRIEDAS
PATIKRINIMO ATPAŽINTIS
A. Inspektorių atpažintis

Kortelės matmenys turėtų būti 10 × 7 cm; tai gali būti laminuota plastikinė kortelė.
NEAFC patikrinimo vimpelo spalvos nurodytos VI priedo B dalyje.
Kortelės numerį sudaro triraidis šalies kodas, po kurio eina keturių skaitmenų susitariančiosios šalies eilės numeris.
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B. NEAFC patikrinimo signalas
1. Du vimpelai, vienas tiesiai virš kito, turi būti rodomi šviesiu paros metu ir įprasto matomumo sąlygomis.

Atstumas tarp vimpelų neviršija 1 metro.

2. Patikrinimo laivas ar orlaivis pirmiau nurodytomis sąlygomis iškelia vieną patikrinimo vimpelą. Vimpelas gali būti
perpus mažesnis už nustatytąjį. Vimpelą taip pat galima nupiešti ant laivo ar orlaivio borto arba bet kokio vertikalaus
jo paviršiaus. Jei vimpelas nupieštas, juodų raidžių „NE“ gali nebūti.

L 136/59
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V PRIEDAS
PRANEŠIMAS APIE TIKRINIMO IR PRIEŽIŪROS VEIKLĄ
A. Tikrinimo ir priežiūros laivo ar orlaivio atvykimo į reguliuojamą rajoną ataskaita
Kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Nuo

FR

M

Pranešimo informacija; persiunčiančios susitariančiosios šalies
adresas

Įrašo numeris

RN

M

Pranešimo informacija; pranešimo eilės numeris einamaisiais
metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, SEN – priežiūros laivo
ar orlaivio atvykimo į reguliuojamą rajoną ataskaita

Įrašo data

RD

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Įrašo laikas

RT

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Priežiūros priemonės

MI

M

Priežiūros informacija; VES – paviršinis laivas, AIR – standų
sparną turintis orlaivis, HEL – sraigtasparnis

Radijo šaukinys

RC

M

Priežiūros informacija; Priežiūros laivo ar orlaivio tarptautinis
radijo šaukinys

Paskirtų inspektorių tapatybė

AI

M

Priežiūros informacija; kortelės numeris, pakartotas, jei reikia

Data

DA

M

Priežiūros informacija; atvykimo data (1)

Laikas

TI

M

Priežiūros informacija; atvykimo laikas (1)

Platuma

LA

M

Priežiūros informacija; buvimo vieta atvykimo metu (1)

Ilguma

LO

M

Priežiūros informacija; buvimo vieta atvykimo metu (1)

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

Duomenų elementas

Pastabos

(1) Apskaičiuota, kada išsiųstas pranešimas prieš atvykstant priežiūros laivui ar orlaiviui.

B. Tikrinimo ir priežiūros laivo ar orlaivio išvykimo iš reguliuojamo rajono ataskaita
Kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Duomenų elementas

Pastabos

LT
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Kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Nuo

FR

M

Pranešimo informacija; persiunčiančios susitariančiosios šalies
adresas

Įrašo numeris

RN

M

Pranešimo informacija; pranešimo eilės numeris einamaisiais
metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, SEX – priežiūros laivo
ar orlaivio išvykimo iš reguliuojamo rajono ataskaita

Įrašo data

RD

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Įrašo laikas

RT

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Priežiūros priemonės

MI

M

Priežiūros informacija; VES – paviršinis laivas, AIR – standų
sparną turintis orlaivis, HEL – sraigtasparnis

Radijo šaukinys

RC

M

Priežiūros informacija; priežiūros laivo ar orlaivio tarptautinis
radijo šaukinys

Data

DA

M

Priežiūros informacija; išvykimo data (1)

Laikas

TI

M

Priežiūros informacija; išvykimo laikas (1)

Platuma

LA

M

Priežiūros informacija; buvimo vieta išvykimo metu (1)

Ilguma

LO

M

Priežiūros informacija; buvimo vieta išvykimo metu (1)

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos detalės; nurodoma įrašo pabaiga

Duomenų elementas

Pastabos

(1) Ta pati (tas pats), kaip numatyta priežiūros informacija SEN pranešime, kai tas pranešimas panaikinamas.
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VI PRIEDAS
PRIEŽIŪROS IR PASTEBĖJIMO ATASKAITOS
A. NEAFC pastebėjimo ataskaita
Kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, XNE – NEAFC

Nuo

FR

M

Pranešimo informacija; persiunčiančios šalies (susitariančiosios šalies)
adresas

Įrašo numeris

RN

M

Pranešimo informacija; eilės numeris einamaisiais metais

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas, OBS – stebėjimo ataskaita

Radijo šaukinys

RC

M

Priežiūros informacija; priežiūros laivo ar orlaivio tarptautinis radijo
šaukinys

Įrašo data

RD

M

Pranešimo informacija; persiuntimo data

Įrašo laikas

RT

M

Pranešimo informacija; persiuntimo laikas

Stebėjimo eilės numeris

OS

M

Priežiūros informacija; stebėjimo eilės numeris

Data

DA

M

Priežiūros informacija; laivo pastebėjimo data

Laikas

TI

M

Priežiūros informacija; laivo pastebėjimo laikas

Platuma

LA

M

Priežiūros informacija; laivo pastebėjimo platuma

Ilguma

LO

M

Priežiūros informacija; laivo pastebėjimo ilguma

Objekto atpažintis

OI

M

Laivo registravimo informacija; pastebėto laivo radijo šaukinys

Išorės
numeris

XR

M

Laivo registravimo informacija; pastebėto laivo borto numeris arba
IMO numeris, jei nėra borto numerio

Laivo pavadinimas

NA

O

Laivo registravimo informacija; pastebėto laivo pavadinimas

Vėliavos valstybė

FS

M

Laivo registravimo informacija; pastebėto laivo vėliavos valstybė

Laivo tipas

TP

O

Laivo techninės charakteristikos; pastebėto laivo tipas

Greitis

SP

O

Priežiūros informacija; pastebėto laivo greitis

Kursas

CO

O

Priežiūros informacija; pastebėto laivo kursas

Veikla

AC

M

Priežiūros informacija; pastebėto laivo veikla, XI priedo B dalis

Nuotrauka

PH

M

Priežiūros informacija; ar pastebėtas laivas nufotografuotas – Y (taip)
ar N (ne)

Pastabos

MS

O

Priežiūros informacija; laisvas tekstas, kuriuo galima užbaigti atas
kaitą

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma atskiro įrašo pabaiga

Duomenų elementas

registravimo

Pastabos

Patikimai atpažinti galima tik vizualiai patikrinus radijo šaukinį arba ant laivo esantį išorinį registravimo numerį.
Jeigu laivo patikimai atpažinti neįmanoma, pastabų skiltyje nurodomos priežastys.

SUSITARIANČIOJI ŠALIS ......................................................................

PASKIRTAS TIKRINIMO LAIVAS AR ORLAIVIS:

TIPAS .................................................................................................................

2012 5 25

B. NEAFC priežiūros ataskaita

ŠAUKINYS ........................................................................................................
NEAFC NUORODA .......................................................................................
VARDAS, PAVARDĖ .................................................................

NEAFC NUORODA .......................................................................................

VARDAS, PAVARDĖ .................................................................

NEAFC NUORODA.........................................................................................

LT

PASKIRTI INSPEKTORIAI:

A. PATRULIS
PATRULIO
RAJONĄ:

ATVYKIMAS

Į

REGULIUOJAMĄ

DATA ..................................

LAIKAS ...........................

UTC

PLATUMA ...................................

ILGUMA ...........................................

A2

PATRULIO
RAJONO:

IŠVYKIMAS

IŠ

REGULIUOJAMO

DATA ..................................

LAIKAS ...........................

UTC

PLATUMA ...................................

ILGUMA ...........................................

A3

BUVIMO VIETAI NUSTATYTI NAUDOJAMA ĮRANGA: ......................................................................................................................................

B. PASTABOS
B1

B2

B3

Nr.

Data

Laikas
UTC

B4
Buvimo vieta
Platuma

Ilguma

B5

B6

B7

B8

B9

B10

B11

B12

Pastebėtas
laivas (1)

Tarptautinis radijo šaukinys/
išorinis ženklinimas

Vėliavos
valstybė

Kursas/ greitis

Laivo tipas

Veikla

Nuotraukos Nr.

Pažeidimas arba pastaba

Įgaliotojo (-ųjų) inspektoriaus (-ių) parašas (-ai) ........................................................................................................

(1) Atpažintis (pavadinimas/ numeris)

Parašas ....................................................................................................................................................................................
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VII PRIEDAS
NEAFC PATIKRINIMŲ ATASKAITA

SUSITARIANČIOJI ŠALIS:
PASKIRTAS PATIKRINIMO
LAIVAS:

PASKIRTI INSPEKTORIAI:

.......................................................................
PAVADINIMAS

.......................................................................

REGISTRACIJOS NUMERIS

.......................................................................

ŠAUKINYS

.......................................................................

NEAFC NUORODA

.......................................................................

PAVADINIMAS

.......................................................................

NEAFC NUORODA

.......................................................................

PAVADINIMAS

.......................................................................

NEAFC NUORODA

.......................................................................

A DALIS TIKRINAMO LAIVO IDENTIFIKACINIAI DUOMENYS
A.1.1. IMO numeris ..................................................................... A.6.

Vėliavos valstybė ..............................................................

A.1.2. Tarptautinis radijo šaukinys .......................................... A.7.

Kapitono vardas pavardė ir adresas ...........................

A.1.3. Laivo pavadinimas............................................................

................................................................................................

A.2.

Išorės registravimo numeris ..........................................

................................................................................................

A.3.

Laivo tipas .......................................................................... A.8.

Laivo veikla .......................................................................

A.4.

Patikrinimo vieta, kurią nustatė patikrinimo laivas

Patikrinimo vieta, kurią nustatė tikrinamas laivas

A.5.

A.9.

DATA .................................................................................

DATA ...............................................................................
...

LAIKAS .................................................................... UTC

LAIKAS .................................................................... UTC

Platuma .............................. Ilguma ..............................

Platuma ............................... Ilguma ...............................

Buvimo vietai nustatyti naudojama įranga
...............................................................................................

A.10. Buvimo vietai nustatyti naudojama įranga
................................................................................................

Inspektorių pastabos, jei jų yra: ...........................................................................................
.......................................................................
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
....... Inicialai: ................................................................................................
......
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B DALIS. PATIKRINIMAS (1)
B.1.

Laivo dokumentai

Patikrinta: Y (taip)/ N (ne)

B.1.1. Leidimas žvejoti NEAFC reguliuojamame rajone:

Y/N

B.1.2. Leidimas žvejoti šiuos reguliuojamuosius išteklius: ........................................................
B.1.3. Jeigu reikia,

Y/N

Laive laikomi sertifikuoti žuvų triumų brėžiniai ar
aprašai:

Y/N

B.1.4. Jeigu reikia,

Y/N

Laive laikomi sertifikuoti atšaldyto jūros vandens
talpyklų brėžiniai ar aprašai:

Y/N

B.1.5. Jeigu reikia,

Y/N

Laive laikomos sertifikuotos atšaldyto
vandens talpyklų kalibravimo lentelės:

Y/N

jūros

Inspektorių pastabos, jei jų yra:
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
.................................................................................................................................
................................................................................................
....... Inicialai ................................................................................................
.......

B.2.

Laivo judėjimo ataskaita/ laivų stebėjimo sistema (LSS)
B.2.1. ŽVEJYBOS REISAS

Patikrinta: Y (taip)/ N (ne)
B.2.2. ATASKAITOS/ LSS

Įmontuotas LSS siųstuvas

Y/N

LSS sistema veikia

Y/N

Data

Ar ataskaitos perduodamos

Y/N – jei taip, nurodyti:

Laikas

 a)

Sužvejotų žuvų kiekio
įplaukimo metu atas
kaita

Data: .......................................

Ilguma

 b)

Savaitės sužvejotų žuvų
kiekio ataskaita

Data: .......................................

Platuma

 c)
 d)

Perkrovimas

Data: .......................................

Atplaukimas į
NEAFC regu
liuojamą
rajoną

Dienos, praleistos NEAFC reguliuoja
mame rajone

Paskutinis
buvimo vietos
pranešimas

 e)

Paskutinė
rankiniu Data: .......................................
būdu pateikta buvimo
vietos ataskaita
Sužvejoto žuvų kiekio
išplaukimo metu atas
kaita

Data: .......................................

(1) Jeigu patikrinimo rezultatas yra teigiamas, pažymima apibraukiant raidę Y, jei neigiamas, apibraukiama raidė N; kitais atvejais nurodoma
ar pažymima prašoma informacija.
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B.3.

Žvejybos pastangų ir sužvejotų žuvų kiekių registravimas

B.3.1.

Žvejybos žurnalas

B.3.1.1.

2012 5 25

Patikrinta: Y (taip)/ N (ne)

Ar įrašai daromi pagal 9 straipsnį (1)

Y/N

B.3.1.1.1. Jei ne, nurodykite netikslų (-ius) ar trūkstamą (-us) įrašą (-us):

 a)

žurnalo puslapiai nesunumeruoti;

 b)

naudotas žvejybos įrankis;

 c)

sužvejotų žuvų kiekių registravimas pagal rūšis ir visas kiekis;

 d)

žvejybos zonos / vieta;

 e)

jeigu reikia,

Y/N

perkrovimai;

 f)

jeigu reikia,

Y/N

radiogramų persiuntimas;

 g)

įrašus patvirtina kapitonas.

 h)

kita: ................................................................................................
...................................................

(1) Sistemos 9 straipsnis atitinka Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 8 straipsnį.

B.3.2

Produkcijos žurnalas ir sukrovimo planas

Patikrinta: Y (taip)/ N (ne)

B.3.2.1.

Ar produkcijos žurnalas ir sukrovimo planas reikalauja
mi:

B.3.2.2.

Produkcijos žurnalas yra:

B.3.2.3.

Jei taip, informacija:

Y/N

Y/N

Jei ne, pereiti prie 3.2.4
IŠSAMI/ NEIŠSAMI

B.3.2.3.1. Jei ne, nurodoma trūkstama informacija:

 a)

laive laikomų produktų svoris, nurodytas pagal komercinio pateikimo būdą ir
žuvų rūšis;

 b)

kiekvieno pateikimo būdo perskaičiavimo koeficientai;

 c)

įrašus patvirtina kapitonas.

 d)

kita: ................................................................................................
............................................

B.3.2.4.

Ar yra sukrovimo planas:

B.3.2.5.

Jei taip, informacija:

Y/N
IŠSAMI/ NEIŠSAMI

B.3.2.5.1. Jei ne, nurodoma trūkstama informacija:

 a)

kiekiai, sukrauti ne pagal komercinio pateikimo būdą ir žuvų rūšis, kaip nuro
dyta plane;

 b)

nenurodyti triume esantys kiekiai pagal komercinio pateikimo būdą ir žuvų
rūšis;

 c)

kita: ................................................................................................
............................................
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B.4.

Laive laikomi sužvejotų žuvų kiekiai Patikrinta:

B.4.1.

Kapitono užregistruoti kiekiai

L 136/67

Y (taip)/ N (ne)

Deklaruoti laive laikomų žuvų kiekiai
(gyvasis svoris kilogramais)
Rūšis
Laive (1)

Sužvejota (2)

Perkrauta (3)

Jei yra duomenų,
Apdorotų žuvų
kiekiai
(apdorotų žuvų
Iš viso laive (4)
svoris
kilogramais)

Perskaičiavimo
koeficientas

Iš viso
(1)
(2)
(3)
(4)

Laivui įplaukiant į NEAFC reguliuojamą rajoną jame esantys žuvų kiekiai.
NEAFC reguliuojamame rajone sužvejotų ir laive laikomų žuvų kiekiai.
NEAFC reguliuojamame rajone į laivą pakrautų (+) ar iš jo iškrautų (–) žuvų kiekiai.
Visi patikrinimo metu deklaruoti žuvų kiekiai.

B.4.2.

Žuvų kiekiai, kuriuos nustatė inspektoriai

Rūšis

Kiekis
(apdorotų žuvų
svoris kilogra
mais)

Tūrio/ tankio
koeficientas
perskaičiavimo
koeficientas

Apskaičiuoti
kiekiai
(gyvasis svoris
kilogramais)

Skirtumas % (1)

Iš viso
(1) Kiekių, kuriuos laive nustatė inspektoriai, ir viso laive esančio kiekio, kurį deklaravo kapitonas, skirtumas.

Pastabos

LT
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Žvejybos įrankis ir žymenys
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Patikrinta: Y (taip)/ N (ne)

B.5.1. Naudojamo žvejybos įrankio tipas (II priedo 2 priedėlio A dalis (1)): .......................................................................
B.5.2. Naudojamų tinklo priedų tipas (II priedo 2 priedėlio B dalis (2)): ..............................................................................
B.5.3. Naudojamas statomasis įrankis pažymėtas:

Y/N

Pastaba: .........................................................

B.5.4. Nenaudojamas įrankis patikimai pritvirtintas ir saugomas:

Y/N

Pastaba: .........................................................

(1) Sistemos II priedo 2 priedėlio A dalis atitinka šio reglamento XI priedo C dalį.
(2) Sistemos II priedo 2 priedėlio B dalis atitinka šio reglamento XI priedo D dalį.

B.5.5.

Naudojamo įrankio tinklo akių matavimas

Patikrinta: Y (taip) /N (ne)

B.5.5.1. T r a l o m a i š a s ( į s k a i t a n t p a i l g i n a m ą j ą ( - ą s i a s ) d a l į ( - i s ) , j e i j i ( j o s ) n a u d o j a m a
(-os) – 20 tinklo akių pavyzdys)

Įrankio
tipas (1)

TINKLO BŪKLĖ: ŠLAPIAS/ SAUSAS MEDŽIAGA: ..........................................

Vidutinis
plotis

Leidžiamas
dydis

TINKLO AKIŲ DYDIS (PLOTIS)
milimetrais

(mm)

(mm)

TINKLO BŪKLĖ: ŠLAPIAS/ SAUSAS MEDŽIAGA: ..........................................

Vidutinis
plotis

Leidžiamas
dydis

TINKLO AKIŲ DYDIS (PLOTIS)
milimetrais

(mm)

(mm)

TINKLO BŪKLĖ: ŠLAPIAS/ SAUSAS MEDŽIAGA: ..........................................

Vidutinis
plotis

Leidžiamas
dydis

TINKLO AKIŲ DYDIS (PLOTIS)
milimetrais

(mm)

(mm)

(1) II priedo 2 priedėlio A dalis (1)
(1) Sistemos II priedo 2 priedėlio A dalis atitinka šio reglamento XI priedo C dalį.

B.5.5.2. T r a l o m a i š o u ž m o v o p a v y z d ž i a i i š … a k i ų

Tipas (1)

(1) II priedo 2 priedėlio B dalis (1)
(1) Sistemos II priedo 2 priedėlio B dalis atitinka šio reglamento XI priedo D dalį.

B.5.5.3. K i t a t i n k l o d a l i s – 2 0 a k i ų p a v y z d y s

Tipas (1)

(1) II priedo 2 priedėlio B dalis.
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C DALIS VERTINIMAS
C.1.

Paskutinio valksmo metu sužvejotų žuvų kiekio analizė
MĖGINYS PAIMTAS: Y/N

Raidinis
FAO rūšies kodas

Patikrinta: Y (taip)/ N (ne)

Svoris: .....................................................kg VAIZDINIS VERTINIMAS Y/N

Visų tos rūšies žuvų
svoris
(gyvasis svoris kg)

Neleidžiamo
dydžio žuvys,
%

Į jūrą
išmestos
žuvys,
%

Pastabos

Iš viso

D DALIS BENDRADARBIAVIMAS
D.1.

Bendradarbiavimo lygis laikomas tinkamu: Y/N

D.1.1. Jei ne, nurodomi trūkumai:

 a) inspektoriui nebuvo leidžiama atlikti savo pareigų;
 b) žvejybos laivo žymenų, tapatybės ar registracijos klastojimas arba slėpi
mas;

 c) su tyrimu susijusių įrodymų slėpimas, sugadinimas ar sunaikinimas;.
 d) negebėjimas užtikrinti spartaus ir saugaus įlipimo į laivą ir tokio pat
išlipimo iš jo;

 e)

negebėjimas užtikrinti, kad inspektoriai galėtų susisiekti su laivo vėliavos
susitariančiosios šalies ir tikrinančios susitariančiosios šalies institucijo
mis;

 f)

negebėjimas užtikrinti, kad būtų galima patekti į atitinkamas žvejybos
laivo vietas, denius ar patalpas arba patikrinti sužvejotas žuvis (perdirbtas
arba ne), tinklus ar kitus įrankius, įrangą ir bet kuriuos svarbius doku
mentus.

Inspektorių pastabos, jei jų yra: ................................................................................................
..................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................
................................
................................................................................................
................................................................................................
................................
................................................................................................
...... Inicialai: ......................................................................................................
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E DALIS PAŽEIDIMAI IR PASTABOS
E.1.

E.2.

Užfiksuoti pažeidimai
Straipsnis

Nurodoma (-os) pažeista (-os) NEAFC nuostata (-os), pateikiama pastabų
santrauka ir susiję faktai

Plombos numeris (-iai)

Pateikiami įrodymai, dokumentai ar nuotraukos

Inspektorių pastabos

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Inicialai: ......................................................................................................
Liudininko pareiškimas: _______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Data: __________________________________________ Parašas: ___________________________________________
Vardas, pavardė: ______________________________________ Adresas: ______________________________________
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Kapitono pastabos

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

Aš, toliau pasirašęs laivo kapitonas ................................................................................................
...........................................................
patvirtinu, kad šios ataskaitos kopija ir padarytų nuotraukų (jei tokių buvo) kopijos man buvo pateiktos šią datą. Mano
parašu netvirtinama jokia šios ataskaitos turinio dalis, tik mano paties pastabos, jei jų yra.
Parašas: __________________________________________ Data: ___________________________________________

F DALIS NEAFC INSPEKTORIŲ DEKLARACIJA
Atvykimo į laivą data ................................................................. ir laikas .................................................................. UTC. Išvykimo
data ............................................................................................ir laikas ............................................................................................UTC.
Tam tikrais atvejais patikrinimo užbaigimo data ................................................. ir laikas .................................................. UTC.
Inspektoriaus (-ių) parašas (-ai) ................................................................................................................................................................
....
Inspektoriaus (-ių) vardas (-ai), pavardė (-ės) ...........................................................................................................................................
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VIII PRIEDAS
UOSTO VALSTYBĖS ATLIEKAMOS KONTROLĖS FORMOS
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IX PRIEDAS
PATIKRINIMO ATASKAITOS FORMA
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X PRIEDAS
KEITIMOSI DUOMENIMIS FORMA IR PROTOKOLAI
A.

Keitimosi duomenimis forma

1.

Duomenų simboliai atitinka ISO 8859.1.

2.

Kiekvieno duomenų persiuntimo struktūra yra tokia:
dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) ir raidės SR žymi pranešimo pradžią;
dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) ir srities kodas žymi duomenų elemento pradžią;
vienu pasviruoju brūkšniu (/) skiriami srities kodas ir duomenys;
duomenų poros atskiriamos tarpu;
raidės ER ir dvigubas pasvirasis brūkšnys (//) žymi įrašo pabaigą.

B.

Keitimosi duomenimis protokolai
Keitimosi duomenimis protokolai, kuriuos ataskaitoms ir pranešimams elektroniniu būdu siųsti tarpusavy naudoja
valstybės narės ir sekretorius, išsamiai išbandomi.
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Kategorija

Sistema Duomenys

Rūšis

Turinys

Apibrėžimas

SR

Žymi įrašo pradžią

Įrašo pabaiga

ER

Žymi įrašo pabaigą

Pranešimo statuso patvirtinimas

RS

Char*3

Kodai

ACK/NAC = patvirtintas/ nepatvirtintas

Klaidos Nr. pranešimas

RE

Num*3

001 – 999

Valdymo centre gaunamų pranešimų klaidas nurodantys kodai

Pranešimo adresas

AD

Char*3

ISO-3166 adresas

Šalies, kuriai perduodamas pranešimas, adresas, XNE – NEAFC

Nuo

FR

Char*3

ISO-3166 adresas

Persiunčiančios šalies (susitariančiosios šalies) adresas

Pranešimo tipas

TM

Char*3

Kodas

Pirmos trys pranešimo tipo raidės

Sekos numeris

SQ

Num*6

NNNNNN

Pranešimo eilės Nr.

Įrašo numeris

RN

Num*6

NNNNNN

Atitinkamų einamųjų metų įrašo eilės Nr.

Įrašo data

RD

Num*8

MMMMMMDD

Metai, mėnuo ir diena

Įrašo laikas

RT

Num*4

VVMM

Valandos ir minutės (UTC)

Data

DA

Num*8

MMMMMMDD

Metai, mėnuo ir diena

Laikas

TI

Num*4

VVMM

Valandos ir minutės (UTC)

Panaikinta ataskaita

CR

Num*6

NNNNNN

Ketinamos panaikinti ataskaitos numeris

Ketinamos panaikinti ataskaitos
metai

YR

Num*4

NNNN

Ketinamos panaikinti ataskaitos metai

Radijo šaukinys

RC

Char*7

Tarptautinio
radijo
šaukinio kodas

Laivo tarptautinis radijo šaukinys

Laivo pavadinimas

NA

Char*30

Laivo pavadinimas

Išorinė registracija

XR

Char*14

Laivo borto numeris arba IMO numeris, jei nėra borto numerio

Vėliavos valstybė

FS

Char*3

Susitarimo šalies vidaus identifi
kavimo numeris

IR

ISO -3166

Registracijos valstybė

Char*3

ISO -3166

Num*9

+ ne daugiau kaip 9
skaitmenys

Unikalus laivo numeris, kurį laivo vėliavos valstybė yra jam suteikusi registracijos
metu
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Laivas Registracija
Duomenys

Srities kodas

LT

Pranešimas Duomenys

Duomenų elementas
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C.1 Elektroninio keitimosi žvejybos stebėsenos, tikrinimo ir priežiūros informacija forma

Srities kodas

Apibrėžimas

PO

Char*20

Laivo registracijos uostas

Laivo savininkas

VO

Char*60

Laivo savininko pavadinimas ir adresas

Laivo frachtuotojas

VC

Char*60

Laivo frachtuotojo pavadinimas ir adresas

Laivo pajėgumo

VT

Char*2

OC/ LC

Pagal OC – OSLO 1947 m. konvenciją/ LC – LONDONO konvenciją ICTM-69

Num*4

Talpa

Laivo talpa metrinėmis tonomis

Char*2

0-99999

Nurodomas naudojamas matavimo vienetas: HP (arklio jėgos) ar KW (kilovatų)

vienetas
VP

Num*5

vienetas
VL

Bendra pagrindinio variklio galia

Char*2

OA/PP

Vienetas OA – bendras laivo ilgis, PP – laivo ilgis tarp statmenų.

Num*3

Ilgis metrais

Metrais nurodytas visas laivo ilgis, suapvalintas iki artimiausio sveiko metro.

Laivo tipas

TP

Char*3

Kodas

Kaip nurodyta XI priedo A dalyje

Žvejybos įrankis

GE

Char*3

FAO kodas

Tarptautinis žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standartas (XI priedo C
dalis)

Išdavimo data

IS

Num*8

MMMMMMDD

Leidimo žvejoti vienos arba daugiau reguliuojamų rūšių žuvis data

Reguliuojami ištekliai

RR

Char*3

MŽŪO rūšies kodas

Reguliuojamų išteklių FAO rūšies kodas

Pradžios data

SD

Num*8

MMMMMMDD

Leidimo įsigaliojimo arba jo galiojimo sustabdymo pradžios data

Pabaigos data

ED

Num*8

MMMMMMDD

Leidimo žvejoti reguliuojamus žuvų išteklius galiojimo pabaigos data

Leidimas su apribojimais

LU

Char*1

Atitinkamas rajonas

RA

Char*6

ICES kodas

Draudžiamas (-i) rajonas (-ai)

Rūšies pavadinimas

SN

Char*3

MŽŪO rūšies kodas

Žvejoti draudžiamos rūšys

Platuma

LA

Char*5

NDDMM *WGS-84)

Pvz.//LA/N6235 = 62°35’ šiaurės platumos

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Laivo ilgis

Raidėmis Y arba N nurodoma, ar leidimas su apribojimais galioja (Y), ar ne (N)
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Veikla Duomenys

Turinys

Uosto pavadinimas

Laivo galios

Licencija Duomenys

Rūšis

LT

Laivas Charakteristika
Duomenys

Duomenų elementas
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Kategorija

Srities kodas

Rūšis

Turinys

Apibrėžimas

LO

Char*6

E/WDDDMM
(WGS-84)

Pvz.//LO/WO2134 = 21°34’ vakarų ilgumos

Platuma (dešimtainė)

LT

Char*7

+/-DD.ddd1

Dydis neigiamas, jei platuma yra pietų pusrutulyje1 (WGS84)

Ilguma (dešimtainė)

LG

Char*8

+/-DDD.ddd1

Dydis neigiamas, jei ilguma yra vakarų pusrutulyje1 (WGS84)

Reiso numeris

TN

Num*3

001-999

Einamųjų metų žvejybos reiso numeris

Žvejybos dienos

DF

Num*3

1 – 365

Dienų, kurias laivas reiso metu praleido reguliuojamame rajone, skaičius

Numatoma data

PD

Num*8

MMMMMMDD

Numatyta būsimo įvykio UTC data

Numatomas laikas

PT

Num*4

VVMM

Numatytas būsimo įvykio UTC laikas

LT

Ilguma

L 136/80

Duomenų elementas

Kategorija

sužvejotų

žuvų

Laive laikomas visas sužvejotų žuvų kiekis pagal rūšis, nurodant gyvąjį svorį
kilogramais suapvalinant iki artimiausio 100 kg nuo tada, kai laivas įplaukė į
reguliuojamą rajoną, arba, jeigu ankstesnis pranešimas persiųstas to paties reiso
metu, nuo paskutinės sužvejotų žuvų kiekio ataskaitos; jeigu reikia – poromis.

CA

Rūšis

Char*3

FAO rūšies kodas

Kiekis

Num*7

0-9999999

Laive esantis žuvų kiekis

OB

Laive laikomų sužvejotų žuvų kiekis pagal žuvų rūšis, nurodant gyvąjį svorį
kilogramais suapvalinant iki artimiausio 100 kg; jeigu reikia – poromis.

Rūšis

Char*3

FAO kodai

Kiekis

Num*7

0-9999999

Perkrautų žuvų rūšys

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Per savaitę
kiekis

KG

Informacija apie laivams veiklą vykdant reguliuojamame rajone iš vieno laivo į kitą
perkrautų žuvų gyvąjį svorį kilogramais pagal rūšis, suapvalinus iki artimiausio
100 kg
Char*3

FAO kodai, nurodomi
poromis

Kiekis

Num*7

0-9999999
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Rūšis

Turinys

Apibrėžimas

Perkrauta iš

TF

Char*7

IRCS kodas

Laivo, iš kurio iškraunamos žuvys, tarptautinis radijo šaukinys

Perkrauta į

TT

Char*7

IRCS kodas

Laivo, į kurį perkraunamos žuvys, tarptautinis radijo šaukinys

Pakrantės valstybė

CS

Char*3

ISO -3166

Pakrantės valstybė

Uosto pavadinimas

PO

Char*20

Sužvejotų žuvų kiekis

CA

Faktinio uosto pavadinimas
Bendras sužvejotų žuvų kiekis, iškrautas arba perkrautas, kurį sužvejojo susitarian
čiosios šalies žvejybos laivai, pagal rūšis, nurodytas gyvuoju svoriu tonomis, suap
valinant iki tonos; jeigu reikia – poromis.

Char*3

FAO rūšies kodas

Kiekis

Num*6

0-9999999

CC

Visas bendras sužvejotų žuvų kiekis, iškrautas arba perkrautas, kurį sužvejojo
susitariančiosios šalies žvejybos laivai, pagal rūšis, nurodytas gyvuoju svoriu tono
mis, suapvalinant iki tonos; jeigu reikia – poromis.

Rūšis

Char*3

FAO rūšies kodas

Kiekis

Num*6

0-9999999

RA

Char*6

ICES/NAFO kodai

Atitinkamo žvejybos rajono kodas

Zona

ZO

Char*3

ISO -3166

Susitariančiosios šalies zonos kodas

Metai ir mėnuo

YM

Num*6

MMMMMM

Atitinkami ataskaitos pateikimo metai ir mėnuo

Platuma

LA

Char*5

NDDMM (WGS-84)

Pvz.//LA/N6535 = 65°35' šiaurės platumos

Ilguma

LO

Char*6

E/WDDDMM
84)

Pvz.//LO/WO2134 = 21°34' vakarų ilgumos

Greitis

SP

Num*3

Mazgai * 10

Pvz.//SP/105 = 10,5 mazgų

Kursas

CO

Num*3

360° laipsnių skalė

Pvz.//CO/270 = 270°

(WGS-
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Atitinkamas rajonas
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Rūšis

Visas sužvejotų žuvų kiekis

Priežiūra/ pastebėta
informacija

Rūšis

LT

Ataskaita Duomenys

Srities kodas
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Duomenų elementas

Kategorija

Srities kodas

Rūšis

Turinys

Apibrėžimas

Char*3

Veiklos kodas

Pirmos trys veiklos raidės (žr. XI priedo B dalį)

Priežiūros priemonės

MI

Char*3

NEAFC kodas

VES = paviršinis laivas, AIR = standų sparną turintis lėktuvas, HEL = sraigtasparnis

Susitariančiosios šalies paskirto
inspektoriaus ID

AI

Char*7

NEAFC kodas

Susitariančiosios šalies ISO-3166 kodas, po kurio eina 4 skaitmenų numeris, kuris,
jei reikia, pakartojamas

Stebėjimo eilės Nr.

OS

Num*3

0 - 999

Stebėjimo eilės numeris patruliuojant reguliuojamame rajone

Pastebėjimo data

DA

Num*8

MMMMMMDD

Laivo pastebėjimo data

Pastebėjimo laikas

TI

Num*4

VVMM

Laivo pastebėjimo laikas (UTC)

Objekto atpažintis

OI

Char*7

Tarptautinio
radijo
šaukinio kodas

Pastebėto laivo tarptautinis radijo šaukinys

Nuotrauka

PH

Char*1

Ar laivas buvo nufotografuotas – Y (taip) arba N (ne)

Laisvo teksto eilutė

MS

Char*255

Laisvas tekstas

C.2 Srities kodai, naudojami prieduose, bet nenaudojami NEAFC sekretoriui ir susitariančiosioms šalims elektroninėmis priemonėmis keičiantis duomenimis
Kategorija

Žvejybos žurnalas

Duomenų elementas

Srities kodas

Per parą sužvejotų žuvų kiekis

CD

Rūšis

Turinys

Apibrėžimas

Visas per kelias žvejybos operacijas per 24 val. sužvejotų žuvų kiekis, laikomas
laive, pagal rūšis.

Rūšis

Char*3

FAO rūšies kodas

II priede išvardytų žuvų rūšių FAO rūšies kodas

Kiekis

Num*7

0-9999999

Gyvasis svoris kilogramais

Num*6

0-999999

Žvejybos operacijų skaičius per 24 val.

Bendras valksmų ir (arba)
žvejybos operacijų skaičius per
parą

FO

Į jūrą išmestų sužvejotų žuvų
kiekis

RJ

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

AC

LT

Veikla

L 136/82

Duomenų elementas

Kategorija

Sužvejotų ir į jūrą išmestų žuvų kiekis pagal rūšis
Char*3

FAO rūšies kodas

FAO rūšies kodas

Kiekis

Num*7

0-9999999

Gyvasis svoris kilogramais

2012 5 25

Rūšis

Duomenų elementas

Srities kodas

TU

Kapitono vardas ir pavardė

MA

Pagamintas kiekis

QP

Turinys

Apibrėžimas

Radijo stoties, per kurią persiunčiama ataskaita, pavadinimas
Char*30

Kapitono vardas ir pavardė
LT

Naudotas persiuntimo būdas

Rūšis

2012 5 25

Kategorija

Produkcijos žurnalas

Per parą gautas produktų kiekis pagal rūšis

Rūšies pavadinimas

FAO rūšies kodas

Kiekis

Visas produktų svoris kilogramais

Produkto forma

Produkto formos kodas (XI priedo E dalis)

Kiekis

Produktų svoris kilogramais

Visas produkcijos kiekis per
laikotarpį

Visas nuo įplaukimo į reguliuojamą rajoną gautas produktų kiekis pagal rūšis.

AP

Rūšies pavadinimas

FAO rūšies kodas

Kiekis

Visas produktų svoris kilogramais

Produkto forma

Produkto formos kodas (XI priedo E dalis)

Kiekis

Produktų svoris kilogramais

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

Produktų formos kodas ir svoris: naudojama tiek porų, kiek reikia visiems produk
tams nurodyti

Produktų formos kodas ir svoris: naudojama tiek porų, kiek reikia visiems produk
tams nurodyti
PR

Char*1

Produkto kodas (XI priedo E dalis)

Pakuotės rūšis

TY

Char*3

Pakuotės rūšis (XI priedo F dalis)

Vieneto svoris

NE

Grynasis produktų svoris kilogramais

Vienetų skaičius

NU

Supakuotų vienetų skaičius

L 136/83

Produkto kodas

LT
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C.3 Pagal abėcėlę išvardyti C.1 arba C.2 aprašyti srities kodai
Srities kodas

Duomenų elementas

Naudojama ataskaitoje arba pranešime

AC

Veikla

OBS

AD

Pranešimo adresas

Visi

AI

Paskirtas inspektorius

SEN

AP

Visas produkcijos kiekis per laikotarpį

Produkcijos žurnalas

CA

Sužvejotų žuvų kiekis

REP, JUR ,CAT, COX, žvejybos žurnalas

CC

Visas sužvejotų žuvų kiekis

REP, JUR, žvejybos žurnalas

CD

Per parą sužvejotų žuvų kiekis

Žvejybos žurnalas

CO

Kursas

OBS

CR

Panaikinta ataskaita

CAN

CS

Pakrantės valstybė

POR

DA

Data

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN, SEN,
SEX, OBS, žvejybos žurnalas, produkcijos žurnalas, RET

DF

Žvejybos dienos

CAT, COX

ED

Pabaigos data

LIM, AUT

ER

Įrašo pabaiga

Visi

FO

Bendras valksmų ir (arba) žvejybos operacijų
skaičius per parą

Žvejybos žurnalas

FR

Nuo

Visi

FS

Vėliavos valstybė

NOT, OBS

GE

Žvejybos įrankis

NOT, žvejybos žurnalas

IR

Susitarimo
numeris

IS

Išdavimo data

AUT

KG

Perkrautų žuvų rūšys

TRA, POR, žvejybos žurnalas

LA

Platuma

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS,
žvejybos žurnalas

LG

Ilguma (dešimtainė)

POS, ENT

LO

Ilguma

COE, CAT, COX, TRA, POR, MAN, SEN, SEX, OBS,
žvejybos žurnalas

LT

Platuma (dešimtainė)

POS, ENT

LU

Leidimas su apribojimais

NOT

MA

Kapitono vardas ir pavardė

Laivo žurnalas, produkcijos žurnalas

MI

Priežiūros priemonės

SEN, SEX

MS

Laisvo teksto eilutė

OBS

šalies

vidaus

identifikavimo

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR,
POS, ENT, EXI, MAN, žvejybos žurnalas, produkcijos
žurnalas

2012 5 25
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Srities kodas

Duomenų elementas

Naudojama ataskaitoje arba pranešime

NA

Laivo pavadinimas

NOT, WIT, LIM, AUT, SUS, COE, CAT, COX, TRA, POR,
POS, ENT, EXI, MAN, OBS, laivo žurnalas, produkcijos
žurnalas

NE

Vieneto svoris

Produkcijos žurnalas

NU

Vienetų skaičius

Produkcijos žurnalas

OB

Laive esantis žuvų kiekis

COE, POR, žvejybos žurnalas

OI

Objekto atpažintis

OBS

OS

Stebėjimo eilės Nr.

OBS

PD

Numatoma data

TRA, POR

PH

Nuotrauka

OBS

PO

Uosto pavadinimas

NOT, POR

PR

Produkto kodas

Produkcijos žurnalas

PT

Numatomas laikas

TRA, POR

QP

Pagamintas kiekis

Produkcijos žurnalas

RA

Atitinkamas rajonas

REP, JUR, LIM, žvejybos žurnalas

RC

Radijo šaukinys

Visi

RD

Įrašo data

Visi

RE

Klaidos Nr. pranešimas

RET

RJ

Į jūrą išmestų sužvejotų žuvų kiekis

Žvejybos žurnalas

RN

Įrašo numeris

Visi

RR

Reguliuojami ištekliai

AUT, SUS

RS

Pranešimo statuso patvirtinimas

RET

RT

Įrašo laikas

Visi

SD

Pradžios data

WIT, LIM, AUT, SUS

SN

Rūšies pavadinimas

Produkcijos žurnalas, LIM

SP

Greitis

OBS

SQ

Sekos numeris

COE, CAT, COX, TRA, POR, POS, ENT, EXI, MAN

SR

Įrašo pradžia

Visi

TF

Perkrauta iš

TRA, žvejybos žurnalas

TI

Laikas

Visi

TM

Pranešimo tipas

Visi, išskyrus žvejybos žurnalą ir produkcijos žurnalą

TN

Reiso numeris

ENT, COE, CAT, COX, EXI, POS, MAN, TRA, POR,
žvejybos žurnalas

L 136/85
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Srities kodas

Duomenų elementas

2012 5 25

Naudojama ataskaitoje arba pranešime

TP

Laivo tipas

NOT, OBS

TT

Perkrauta į

TRA, žvejybos žurnalas

TU

Naudotas persiuntimo būdas

Žvejybos žurnalas

TY

Pakuotės rūšis

Produkcijos žurnalas

VC

Laivo frachtuotojas

NOT

VL

Laivo ilgis

NOT

VO

Laivo savininkas

NOT

VP

Laivo galia

NOT

VT

Laivo pajėgumas

NOT

XR

Išorinė registracija

NOT, OBS, COE, CAT, COX, TRA, POS, MAN, POR, WIT,
AUT, LIM, SUS

YM

Metai ir mėnuo

REP, JUR

YR

Panaikintos ataskaitos metai

CAN

ZO

Zona

JUR

D. 1 III priede nustatytų ataskaitų ir pranešimų, kuriuos valstybės narės perduoda NEAFC sekretoriui, struktūra
Tam tikrais atvejais kiekviena valstybė narė iš savo laivų pagal Reglamento (ES) Nr. 1236/2010 9 ir 11 straipsnius
gautus duomenis perduoda NEAFC sekretoriui, įvesdama šiuos pakeitimus:
— adresas (AD) pakeičiamas NEAFC sekretoriaus adresu (XNE);
— įterpiami šie duomenų elementai: „įrašo duomenys“ (RD), „įrašo laikas“ (RT), „įrašo numeris“ (RN) ir „iš“ (FR).
D. 2 Gavimo patvirtinimo pranešimai
Jei susitariančioji šalis prašo, NEAFC sekretorius jai atsiunčia gavimo patvirtinimo pranešimą kaskart, kai elektro
niniu būdu gauna ataskaitą ar pranešimą.
a) Gavimo patvirtinimo pranešimo forma:
Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Įrašo pradžia

SR

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pradžia

Adresas

AD

M

Pranešimo informacija; paskirties vieta, ataskaitą siunčianti susi
tariančioji šalis

Nuo

FR

M

Pranešimo informacija; XNE – NEAFC (kuri siunčia gavimo
patvirtinimo pranešimą)

Pranešimo tipas

TM

M

Pranešimo informacija; pranešimo tipas RET – gavimo patvir
tinimo pranešimas

Sekos numeris

SQ

O

Ataskaitos informacija; atitinkamų metų laivo ataskaitos eilės
numeris, nukopijuotas iš gautos ataskaitos

Radijo šaukinys

RC

O

Ataskaitos informacija; laivo tarptautinis radijo šaukinys, nuko
pijuotas iš gautos ataskaitos

Gauto
statusas

RS

M

Ataskaitos informacija; kodas, žymintis, ar ataskaita arba prane
šimas priimtas, ar ne (ACK arba NAK)

Duomenų elementas

pranešimo

Pastabos

2012 5 25
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Srities
kodas

Privaloma (M)/
Neprivaloma
(O)

Grąžinamo pranešimo
klaidos Nr.

RE

O

Ataskaitos informacija; klaidos tipą nurodantis kodas. Grąži
namų pranešimų klaidų kodus žr. b lentelėje

Registracijos numeris

RN

M

Ataskaitos informacija; gautos ataskaitos ar pranešimo registra
cijos numeris

Data

DA

M

Pranešimo informacija; RET pranešimo persiuntimo data

Laikas

TI

M

Pranešimo informacija; RET pranešimo persiuntimo laikas

Įrašo pabaiga

ER

M

Sistemos informacija; nurodoma įrašo pabaiga

Duomenų elementas

Pastabos

b) Klaidų kodai
Klaidos
Tema/ Priedas

Turinys

Reikalaujami tolesni
veiksmai

101

Pranešimas neperskaitomas

102

Duomenų vertė arba dydis neatitinka leidžiamo
diapazono

104

Trūksta privalomųjų duomenų

105

Ataskaita yra dublikatas ir jai suteiktas statusas
„Nepriimta“ (NAK), nes toks statusas suteiktas anks
tesnei ataskaitai.

106

Neleidžiamas duomenų šaltinis

I priedas

III priedas

150

Sekos klaida

151

Ateities data ar laikas

155

Ataskaita yra dublikatas ir jai suteiktas statusas „Pri
imta“ (ACK), nes toks statusas suteiktas ankstesnei
ataskaitai.

250

Bandymas dar kartą pranešti apie laivą

251

Apie laivą nepranešta

252

Rūšys nėra AUT, LIM arba SUS

301

Sužvejotų žuvų kiekio atskaita atsiųsta anksčiau už
sužvejotų žuvų kiekio įplaukimo metu ataskaitą

302

Perkrovimo ataskaita atsiųsta anksčiau už sužvejotų
žuvų kiekio įplaukimo metu ataskaitą

303

Sužvejotų žuvų kiekio išplaukimo metu ataskaita
atsiųsta anksčiau už sužvejotų žuvų kiekio įplau
kimo metu ataskaitą

304

Negauta buvimo vietos ataskaita (CAT, TRA, COX)
350

VIII priedas

Klaidos priežastis

Priimta

401

Buvimo vietos atskaita atsiųsta be sužvejotų žuvų
kiekio įplaukimo metu ataskaitos
Priežiūros išplaukimo metu ataskaita atsiųsta anks
čiau už priežiūros įplaukimo metu ataskaitą

450

Stebėjimo ataskaita atsiųsta be priežiūros įplaukimo
metu ataskaitos

451

Nepranešta apie inspektorius arba tikrinimo laivą ar
orlaivį

LT
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XI PRIEDAS
KODAI, KURIE TURI BŪTI NAUDOJAMI RYŠIAMS SU NEAFC SEKRETORIUMI
A. Pagrindiniai laivų tipai
FAO kodas

Laivo tipas

BO

Žvejybos apsaugos ir priežiūros laivas

CO

Mokomasis žvejybos laivas

DB

Mechanine draga žvejojantis laivas

DM

Hidrauline draga žvejojantis laivas

DO

Bimeris

DOX

Draga žvejojantis laivas (kitur neidentifikuotas)

FO

Žuvis gabenantis laivas

FX

Žvejybos laivas (kitur neidentifikuotas)

GO

Žiauniniais tinklaičiais žvejojantis laivas

HOX

Pagrindinis laivas (kitur neidentifikuotas)

HSF

Pagrindinis perdirbimo laivas

KO

Laivas–ligoninė

LH

Rankinėmis ūdomis žvejojantis laivas

LL

Ilgosiomis ūdomis žvejojantis laivas

LO

Laineris

LP

Kartinėmis ūdomis žvejojantis laivas

LT

Laivas, kuriame yra automatizuota žvejybos ūdomis
sistema

MO

Universalieji laivai

MSN

Rankinėmis ūdomis žvejojantis seineris

MTG

Traleris drifteris

MTS

Gaubiamaisiais tinklais žvejojantis traleris

NB

Keliamaisiais tinklais žvejojantis tenderis

NO

Keliamaisiais tinklais žvejojantis laivas

NOX

Keliamaisiais tinklais žvejojantis laivas (kitur neidentifi
kuotas)

PO

Siurblius naudojantis laivas

SN

Supamaisiais tinklais žvejojantis laivas

SO

Seineris

SOX

Seineris (kitur neidentifikuotas)

SP

Gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas

LT
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FAO kodas

Laivo tipas

SPE

Europos laivas, žvejojantis gaubiamaisiais tinklais

SWF

Tunus gaubiamaisiais tinklais žvejojantis laivas

TO

Traleris

TOX

Traleriai (kitur neidentifikuoti)

TS

Bortinio tralavimo traleris

TSF

Bortinio tralavimo traleris – šaldytuvas

TSW

Bortinio tralavimo traleris, kuriuo sugauta žuvis krau
nama ant ledo

TT

Laivagalinio tralavimo traleris

TTF

Laivagalinio tralavimo traleris–šaldytuvas

TTP

Laivagalinio tralavimo traleris–perdirbimo laivas

TU

Autrigerinis traleris

WO

Gaudykles statantis laivas

WOP

Dugnines gaudykles statantys laivai

WOX

Gaudykles statantys laivai (kitur neidentifikuoti)

ZO

Žuvų išteklius tyrinėjantis laivas

DRN

Dreifuojančiais tinklais žvejojantis laivas

NEI = kitur neidentifikuotas

B. Pagrindinė laivo veikla
Raidinis kodas

Kategorija

ANC

Inkaro nuleidimas

CLS

Dreifavimas

FIS

Žvejyba

HAU

Žvejybos operacija

PRO

Apdorojimas

STE

Garinimas

TRX

Perkrovimas (į laivą arba iš laivo)

OTH

kita (turi būti apibūdinta)

C. Pagrindiniai žvejybos įrankių tipai
FAO raidinis kodas

Įrankio tipas

Apsupamieji tinklai
PS

Su lynu gaubiamojo tinklo apačiai sutraukti

PS1

Gaubiamasis tinklas, kuriuo žvejoja vienas laivas

LT
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FAO raidinis kodas

PS2

Įrankio tipas

Gaubiamasis tinklas, kuriuo žvejoja du laivai
Velkamieji tinklai

SSC

Škotiškas velkamasis tinklas
Dugniniai tralai

OTB

Dugniniai tralai su kėtoklėmis

PTB

Dugniniai poriniai tralai

TBN

dugninis tralas omarams

TBS

Dugninis tralas krevetėms

OTT

Sudvejinti tralai (su dviem tralo maišais)
Pelaginiai tralai

OTM

Pelaginiai tralai su kėtoklėmis

PTM

Poriniai pelaginiai tralai
Žiauniniai tinklaičiai ir vertikalieji tinklaičiai

GNS

Žiauniniai tinklai (inkariniai)

GND

Dreifuojantieji tinklai

GEN

Žiauniniai tinklai (konkrečiai neapibūdinti)
Gaudyklės

FPO

Pintinė su dangčiu HR
Kabliukai ir ūdos

LHP

Rankinės ūdos

LHM

Mechaninė rankinė ūda

LLS

Inkaruojama ūda

LLD

Dreifinė ūda

LL

Ūdos

LTL

Traukiamoji ūda

LX

Kabliukai ir ūdos
Žuvų surinkimo mašinos

HMP

Siurbliai

D. Pagrindinės prie žvejybos įrankių tvirtinamų įtaisų ir priedų kategorijos
FAO triraidis kodas

Priedas ar įtaisas

BSC

Apatinės tralo maišo dalies užmovas

TSC

Viršutinės tralo maišo dalies užmovas

SBG

Stiprinamasis maišas

LT
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Priedas ar įtaisas

CPP

Apsauginis tinklinės medžiagos arba kitoks apsauginis
apvalkalas

CDL

Tralo maišo raištis

LST

Tralo maišo iškėlimo virvės

RST

Skersinės tralo maišo virvės

FLP

Uždaromasis tinklas (vožtuvas)

SNT

Tinklinės medžiagos gabalas

SRP

Stiprinamosios virvės

TQT

Sandarinamasis tinklinės medžiagos gabalas

MLT

Vidinis bendrą priekinę dalį turinčio tralo maišų poros
akių sunėrimas

STL

Stiprinamoji siūlė

LAR

Jungiamoji virvė

FLT

Plūduras

EMD

Elektromechaniniai įtaisai

KTE

Tralo keliamasis skydelis

SPG

Rūšiavimo grotelės

SMP gamykla

Tinklo kvadratinėmis akimis dalis

CSS

Tralo maišas sensu stricto

OTH

Kiti, kurie turi būti apibūdinti

E. Produkto formos kodas
Tiraidis kodas

Pateikimas

Aprašymas

CBF

Menkės išklotinė (escalado)

HEA, su oda, su stuburu, su uodega

CLA

Žnyplės

Tik žnyplės

DWT

ICCAT kodas

Be žiaunų, skrosta, be dalies galvos, be pelekų

FIL

Filė

HEA + GUT + TLD + be kaulų, iš kiekvienos žuvies
gaunami du filė gabalai

FIS

Filė be kaulų, be odos

FIL + SKI, iš kiekvienos žuvies gaunami du vienas nuo
kito atskirti filė gabalai

FSB

Filė su oda, su kaulais

Filė su oda, su kaulais

FSP

Filė be kaulų, be odos, su nugaros
ašakomis

Filė be kaulų, be odos, su nugaros ašakomis

GHT

Skrosta, be galvos, be uodegos

GUH + TLD

GUG

Skrosta, be žiaunų

Pašalinti viduriai ir žiaunos

GUH

Skrosta, be galvos

Pašalinti viduriai ir galva
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Pateikimas
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Aprašymas

GUL

Skrosta, su kepenimis

GUT, kepenų dalys nepašalintos

GUS

Skrosta, be galvos, be odos

GUH + SKI

GUT

Skrostos

Pašalinti visi viduriai

HEA

Be galvos

Be galvos

HET

Be galvos, be uodegos

Be galvos, be uodegos

JAP

Japoniškas pjovimas

Skersinis pjovimas, pašalinant visas dalis nuo galvos iki
pilvo

JAT

Japoniškas pjovimas, be uodegos

Japoniškas pjovimas, uodega pašalinta

LAP

Dviguba filė, su uodega

Dviguba filė, HEA, su oda, su uodega, su pelekais

LVR

Kepenys

Vien kepenys. Jei naudojamas bendro pateikimo būdas*,
nurodyti kodą LVR-C

OTH

Kita

Bet kuris kitas pateikimo būdas

ROE

Ikrai

Vien ikrai. Jei naudojamas bendro pateikimo* būdas,
nurodyti kodą ROE-C

SAD

Sausai sūdyta

Be galvos, su oda, su stuburu, su uodega, džiovinta ir
sūdyta

SAL

Mažai sūdyta sūryme

CBF + sūdyta

SGH

Sūdyta, skrosta, be galvos

GUH + sūdyta

SGT

Sūdyta, skrosta

GUT + sūdyta

SKI

Be odos

Be odos

SUR

Surimiai

Surimiai

TAL

Uodegos

Tik uodegos

TAD

Be uodegos

Be uodegos

TNG

Liežuvis

Tik liežuvis. Jei naudojamas bendro pateikimo* būdas,
nurodyti kodą TNG-C

TUB

Kalmarų liemuo be čiuopiklių

Kalmarų liemuo be čiuopiklių

WHL

Sveiki (neišdarinėti)

Žuvys neapdorotos

WNG

Sparnai

Tik sparnai

F. Pakuotės rūšis
Kodas

Rūšis

CRT

Kartoninės dėžės

BOX

Dėžės

BGS

Maišai

BLC

Blokai
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XII PRIEDAS
SAUGAUS IR KONFIDENCIALAUS DARBO SU ELEKTRONINĖMIS ATASKAITOMIS IR PRANEŠIMAIS
TVARKA
A. Būtinieji saugumo reikalavimai:
(a) prieigos prie sistemos kontrolė: sistema yra apsaugota, kad į ją neįsilaužtų įgaliojimo neturintys asmenys;
(b) autentiškumas ir prieigos prie duomenų kontrolė: sistema yra nustatyta taip, kad įgaliotos šalys galėtų prieiti tik
prie iš anksto apibrėžtų duomenų rinkinio;
(c) perdavimo saugumas: užtikrinama, kad ataskaitos ir pranešimai būtų perduodami saugiai;
(d) duomenų saugumas: užtikrinama, kad visos į sistemą patenkančios ataskaitos ir pranešimai nustatytą laiką būtų
saugiai laikomi ir kad nebūtų klastojami;
(e) saugumo procedūros: saugumo procedūros parengiamos taip, kad jos būtų skirtos prieigai prie sistemos (ir
aparatinės, ir programinės įrangos), sistemai administruoti ir prižiūrėti, atsarginėms kopijoms daryti ir bendrai
naudoti sistemą.
B. Būtinieji reikalavimai, kuriuos turi atitikti kompiuterinė sistema:
(a) griežta slaptažodžio ir autentifikavimo sistema. Kiekvienam sistema besinaudojančiam naudotojui suteikiamas
vienintelis naudotojo atpažinties duomuo ir susijęs slaptažodis. Kiekvieną kartą, kai naudotojas jungiasi prie
sistemos, jis/ ji pateikia teisingą slaptažodį. Net prisijungęs prie sistemos, vartotojas gali prieiti tik prie tų duomenų
ir atlikti tas operacijas, kurioms jis/ ji yra gavęs(-usi) leidimą. Visais duomenimis gali naudotis tik privilegijuotasis
sistemos administratorius;
(b) fizinė prieiga prie kompiuterio yra kontroliuojama;
(c) auditas; atrankinis operacijų registravimas, kad būtų galima analizuoti ir nustatyti saugumo pažeidimus.
(d) prieigos kontrolė pagal laiką; prieigą prie sistemos galima reguliuoti nustatant dienos laiką ir savaitės dienas, kai
kiekvienam vartotojui leidžiama jungtis prie sistemos.
(e) prieigos prie terminalų kontrolė; kiekvienam terminalo kompiuteriui nurodoma, kuriam vartotojui leidžiama
jungtis prie terminalo.
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2012 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 310 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

840 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

100 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
skaitmeninis diskas, leidžiamas vieną kartą per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame skaitmeniniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pardavimas ir prenumerata
Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip Europos Sąjungos oficialusis leidinys, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo
biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu
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