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Grozījums Nr. 311
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 9. panta 1. punktā noteiktajam 
obligāto ziņu uzskaitījumam regulas 
III pielikums nosaka papildu obligātās 
ziņas īpašiem pārtikas produktu veidiem 
vai kategorijām.

1. Papildus 9. panta 1. punktā noteiktajam 
obligāto ziņu uzskaitījumam regulas 
III pielikums nosaka papildu obligātās 
ziņas īpašiem pārtikas produktu veidiem 
vai kategorijām. Obligātās ziņas var 
attiekties gan uz ražošanas veidu, gan uz
produkta sastāvu.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi zināt, vai procesā ir izmantoti, piemēram, ĢMO.

Grozījums Nr. 312
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 9. panta 1. punktā noteiktajam 
obligāto ziņu uzskaitījumam regulas 
III pielikums nosaka papildu obligātās 
ziņas īpašiem pārtikas produktu veidiem 
vai kategorijām.

1. Attiecībā uz konditorejas 
izstrādājumiem vai dzērieniem, kas satur 
glicirizīnskābi vai tās amonija sāli, jo ir 
pievienota attiecīgā viela(-as) vai lakricas 
augs Glycyrrhiza glabra 100 mg/kg vai 
10 mg/l, vai lielākā koncentrācijā, pēc 
sastāvdaļu saraksta tūlīt jāpievieno 
uzraksts „satur lakricu”, ja vien termins 
„lakrica” jau neparādās sastāvdaļu 
sarakstā vai pārtikas produkta 
nosaukumā. Ja sastāvdaļu saraksta nav, 
minēto informāciju norāda blakus 
pārtikas produkta nosaukumam.
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Attiecībā uz konditorejas izstrādājumiem, 
kas satur glicirizīnskābi vai tās amonija 
sāli, jo ir pievienota attiecīgā viela(-as) vai 
lakricas augs Glycyrrhiza glabra 4 g/kg 
vai lielākā koncentrācijā, pēc sastāvdaļu 
saraksta tūlīt jāpievieno uzraksts „satur 
lakricu — cilvēkiem, kuriem ir 
hipertonija, jāizvairās no pārmērīgas 
produkta lietošanas”. Ja sastāvdaļu 
saraksta nav, minēto informāciju norāda 
blakus pārtikas produkta nosaukumam.
Attiecībā uz dzērieniem, kas satur 
glicirizīnskābi vai tās amonija sāli, jo ir 
pievienota attiecīgā viela(-as) vai lakricas 
augs Glycyrrhiza glabra 50 mg/kg vai 
300 mg/l, vai lielākā koncentrācijā 
dzērieniem, kuri pēc tilpuma satur vairāk 
par 1,2 % spirta, pēc sastāvdaļu saraksta 
tūlīt jāpievieno uzraksts „satur lakricu —
cilvēkiem, kuriem ir hipertonija, 
jāizvairās no pārmērīgas produkta 
lietošanas”. Ja sastāvdaļu saraksta nav, 
minēto informāciju norāda blakus 
pārtikas produkta nosaukumam.

Or. de

Pamatojums

Papildu marķēšanas prasības atsevišķiem pārtikas produktiem nav jānoslēpj pielikumā, bet 
jānorāda tūlīt pēc vispārīgajām prasībām. Tādēļ šīs prasības ir pievienotas pie 10. panta, un 
III pielikums tiek attiecīgi svītrots.

Grozījums Nr. 313
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 4. punktā noteikto 

svītrots
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regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Grozījumi obligātajiem marķējuma elementiem nav regulas „nebūtiski elementi”, par kuriem 
varētu vienoties komitoloģijas procedūrā.

Grozījums Nr. 314
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 4. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Grozījumi obligātajiem marķējuma elementiem nav regulas „nebūtiski elementi”, par kuriem 
varētu vienoties komitoloģijas procedūrā. Šāda rīcība ir likumdevēja prerogatīva.

Grozījums Nr. 315
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 4. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

2. Attiecībā uz dzērieniem, izņemot 
dzērienus uz kafijas, tējas vai kafijas vai 
tējas ekstraktu bāzes, kur produkta 
nosaukumā parādās termins „kafija” vai 
„tēja”, kuri paredzēti patēriņam 
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neizmainītā veidā un satur jebkādas 
izcelsmes kofeīnu proporcijā, kas
pārsniedz 150 mg/l, vai ir koncentrētā vai 
sausā formā un pēc atjaukšanas satur 
jebkādas izcelsmes kofeīnu proporcijā, 
kas pārsniedz 150 mg/l, pēc sastāvdaļu 
saraksta tūlīt jāpievieno uzraksts „augsts 
kofeīna saturs”, pēc kura iekavās 
jānorāda kofeīna saturs mg/100 ml 
izteiksmē.

Or. de

Pamatojums

Papildu marķēšanas prasības atsevišķiem pārtikas produktiem nav jānoslēpj pielikumā, bet 
jānorāda tūlīt pēc vispārīgajām prasībām. Tādēļ šīs prasības ir pievienotas pie 10. panta, un 
III pielikums tiek attiecīgi svītrots.

Grozījums Nr. 316
Jens Holm

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Dažās valstīs procentuāli liels 
daudzums gaļas nāk no dzīvniekiem, kuri 
pirms kaušanas nav apdullināti. Šī 
informācija ir jānorāda patērētājam.

Or. en

Pamatojums

ES likumdošana atļauj dzīvnieku kaušanu bez iepriekšējas apdullināšanas, lai nodrošinātu 
pārtiku atsevišķām reliģiskām kopienām. Daļa no šās gaļas netiek realizēta musulmaņiem vai 
ebrejiem, bet nonāk parastajā tirgū, kur to negribot var iegādāties patērētāji, kuri nevēlas 
pirkt gaļu, kas nāk no pirms kaušanas neapdullinātiem dzīvniekiem. Tādēļ patērētājiem jābūt 
informētiem, ka atsevišķa gaļa nāk no dzīvniekiem, kas kauti bez apdullināšanas. Tas ļauj 
patērētajiem izdarīt apzinātu izvēli atbilstoši viņu ētiskajiem apsvērumiem.
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Grozījums Nr. 317
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
10. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārtikas produktiem vai pārtikas 
sastāvdaļām, kam pievienoti fitosterīni, 
fitosterīna esteri, fitostanoli un fitostanola 
esteri, jābūt šādam marķējumam: 
a) tajā pašā redzamības laukā, kur ir 
pārtikas produkta nosaukums jābūt 
norādei ,,ar augu sterīnu piedevu” vai 
,,augu stanolu piedevu”;
b) sastāvdaļu sarakstā jānorāda 
fitosterīnu, fitosterīna esteru, fitostanolu 
un fitostanola esteru saturs (izteikts % vai 
g, vai kā brīvi augu sterīni/augu stanoli uz 
100 g vai 100 ml produkta);
c) jābūt norādei, ka produkts paredzēts 
tikai cilvēkiem, kuri vēlas pazemināt 
holesterīna līmeni asinīs;
d) jābūt norādei, ka pacienti, kuri lieto 
zāles holesterīna līmeņa pazemināšanai, 
var lietot produktu tikai ārsta uzraudzībā;
e) jābūt labi redzamai norādei, ka 
produkts uzturvērtības ziņā var nebūt 
piemērots grūtniecēm, mātēm, kuras baro 
bērnu ar krūti, un bērniem līdz piecu 
gadu vecumam;
f) jābūt ieteikumam, ka produkts 
izmantojams kā sabalansētas un 
daudzveidīgas diētas sastāvdaļa, kurā 
ietilpst regulārs augļu un dārzeņu 
patēriņš, kas palīdz uzturēt karotinoīdu 
līmeni;
g) tajā pašā redzamības laukā, kur ir 
norāde saistībā ar 3. punktu, jābūt 
paziņojumam, ka pievienoto augu 
sterīnu/augu stanolu patēriņš nedrīkst 
pārsniegt 3 g/dienā;
h) jābūt noteiktai pārtikas produkta vai 
pārtikas sastāvdaļas devai (vēlams gramos 
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vai mililitros), norādot augu sterīnu/augu 
stanolu daudzumu, ko satur viena tās 
deva.

Or. de

Pamatojums

Papildu marķēšanas prasības atsevišķiem pārtikas produktiem nav jānoslēpj pielikumā, bet 
jānorāda tūlīt pēc vispārīgajām prasībām. Tādēļ šīs prasības ir pievienotas pie 10. panta, un 
III pielikums tiek attiecīgi svītrots.

Grozījums Nr. 318
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
11. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija attiecībā uz īpašiem pārtikas 
produktu veidiem vai kategorijām 
izņēmuma gadījumos var pieļaut atkāpes 
no prasībām, kas noteiktas 9. panta 
1. punkta b) un f) apakšpunktā, ja šādu 
atkāpju piemērošana netraucē pienācīgi 
informēt galapatērētājus un sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumus. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Prasība 9. panta 1. punkta l) apakšpunktā 
neattiecas uz mikrouzņēmumu roku 
darinājumiem, ja tos tirgo ražošanas vietā 
un pārdevēji spēj sniegt informāciju par 
uzturvielām. Alternatīva iespēja ir 
informācijas izvietošana marķējumos uz 
letes.

Or. en

Pamatojums

Citas atkāpes nedrīkst būt iespējamas. Atkāpes ir pieļaujamas tikai mikrouzņēmumiem, kuri 
ražo roku darinājumus.
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Grozījums Nr. 319
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
12. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Regulas 9. pants neskar konkrētākus 
Kopienas noteikumus par svaru un 
mērvienībām.

Regulas 9. pants neskar konkrētākus 
Kopienas noteikumus par svaru un 
mērvienībām. Jāņem vērā noteikumi 
Direktīvā 2007/45/EK, ar ko paredz 
noteikumus par fasētu produktu 
nominālajiem daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

Lai regula būtu vieglāk lasāma, jāiekļauj atsauce uz Direktīvu 2007/45/EK, ar ko paredz 
noteikumus par fasētu produktu nominālajiem daudzumiem.

Grozījums Nr. 320
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
13. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Visu pārtikas produktu obligātā pārtikas 
produktu informācija ir norādīta un viegli 
pieejama saskaņā ar šo regulu.

1. Visu pārtikas produktu obligātā pārtikas 
produktu informācija ir norādīta un viegli 
pieejama saskaņā ar šo regulu.

Or. de

Pamatojums

Lingvistiska izmaiņa atbilstībai ar Marķējuma Direktīvu 2000/13/EK.
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Grozījums Nr. 321
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija noteikto obligāto ziņu 
norādīšanai var noteikt citus veidus, 
izņemot uz iepakojuma vai uz etiķetes, ja 
tiek ievēroti šīs regulas II nodaļā noteiktie 
vispārīgie principi un prasības.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu norāde. Grozot šās regulas nebūtiskus elementus, nedrīkst 
izmainīt noteikumus par informācijas pieejamību.

Grozījums Nr. 322
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija noteikto obligāto ziņu 
norādīšanai var noteikt citus veidus, 
izņemot uz iepakojuma vai uz etiķetes, ja 
tiek ievēroti šīs regulas II nodaļā noteiktie 
vispārīgie principi un prasības. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu norāde. Grozot šās regulas nebūtiskus elementus, nedrīkst 
izmainīt noteikumus par informācijas pieejamību.

Grozījums Nr. 323
John Bowis

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija noteikto obligāto ziņu 
norādīšanai var noteikt citus veidus, 
izņemot uz iepakojuma vai uz etiķetes, ja 
tiek ievēroti šīs regulas II nodaļā noteiktie 
vispārīgie principi un prasības.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu norāde. Grozot šās regulas nebūtiskus elementus, nedrīkst 
izmainīt noteikumus par informācijas pieejamību.

Grozījums Nr. 324
Jan Březina

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija noteikto obligāto ziņu 
norādīšanai var noteikt citus veidus, 
izņemot uz iepakojuma vai uz etiķetes, ja 
tiek ievēroti šīs regulas II nodaļā noteiktie 
vispārīgie principi un prasības.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 

svītrots
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nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Obligātā pārtikas produktu informācijai ir jābūt tieši pieejamai galapatērētājam, un atbilstoši 
ES tiesu praksei (C-85/94) vienīgais veids, kā to nodrošināt, ir sniegt informāciju uz etiķetes.
Pircējs ne vienmēr ir galapatērētājs.
Šis grozījums ir ierosināts, lai stiprinātu patērētāju aizsardzību, ieviestu juridisku noteiktību 
operatoriem un izvairītos no obligāto ziņu sniegšanas citiem līdzekļiem, kā arī lai aizsargātu 
patērētājus no neatbilstoša finansiāla sloga, ko varētu radīt „alternatīvu līdzekļu” princips.

Grozījums Nr. 325
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
13. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija noteikto obligāto ziņu 
norādīšanai var noteikt citus veidus, 
izņemot uz iepakojuma vai uz etiķetes, ja 
tiek ievēroti šīs regulas II nodaļā noteiktie 
vispārīgie principi un prasības.
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Tādēļ obligāto ziņu sarakstu nedrīkst izmainīt ar 
komitoloģijas procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku elementu grozīšanai.
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Grozījums Nr. 326
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
produktiem piemēro 41. pantu.

4. Attiecībā uz produktiem, ko tirgo 
nefasētā veidā, vai kurus iesaiņo 
tirdzniecības telpās pēc patērētāja 
lūguma, vai kuri tiek fasēti tiešajai 
pārdošanai (nefasētas preces), dalībvalstis 
pieņem noteikumus par veidu, kā 
sniedzama informācija plašam patērētāju 
un galapatērētāju lokam. Dalībvalstis 
nekavējoties informē Komisiju par 
pieņemtajiem pasākumiem. 

Or. de

Pamatojums

Tā kā ir svītrots 41. pants par valsts pasākumiem, ko drīkst veikt dalībvalstis, te ir jānorāda 
dalībvalstu atkāpes par veidu, kā sniedzama informācija uz nefasētiem produktiem.
Formulējums sakrīt ar pašreizējiem noteikumiem Direktīvā 2000/13/EC.

Grozījums Nr. 327
John Bowis

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz nefasētiem pārtikas 
produktiem piemēro 41. pantu.

4. Regulas 41. pantu piemēro pārtikas 
produktiem, ko tirgo galapatērētājam 
nefasētā veidā, vai kurus iesaiņo 
tirdzniecības telpās pēc patērētāja 
lūguma, vai kuri tiek iepriekš fasēti 
tiešajai pārdošanai.

Or. en
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Pamatojums

Tā kā pastāv problēmas saistībā ar nefasētu produktu marķēšanu, ieskaitot produktus, ko 
tirgo ēdināšanas uzņēmumos, šādi pārtikas produkti ir jāatbrīvo no obligātajām marķēšanas 
prasībām, izņemot informāciju par alergēnām vielām.

Grozījums Nr. 328
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz neasētiem pārtikas 
produktiem piemēro 41. pantu.

4. Nefasētu produktu gadījumā piemēro 
šādus noteikumus:

a) Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iepakojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā parādīt 
9. un 10. pantā noteiktās ziņas.
b) Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekamu informāciju.
d) Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
jebkuru šādu pasākumu, kas veikts, 
ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

Or. en

Pamatojums

Jāsvītro VI nodaļa par valsts noteikumiem un jāaizstāj ar Kopienas pieeju pilnīgai 
saskaņotībai visā ES.
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Grozījums Nr. 329
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz neasētiem pārtikas 
produktiem piemēro 41. pantu.

4. Nefasētu produktu gadījumā piemēro 
šādus noteikumus:

a) Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iepakojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā parādīt 
9. un 10. pantā noteiktās ziņas.
b) Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekamu informāciju.
d) Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
jebkuru šādu pasākumu, kas veikts, 
ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts, lai pievienotu 41. pantu par valsts pasākumiem attiecībā uz nefasētiem 
pārtikas produktiem.
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Grozījums Nr. 330
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
13. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Attiecībā uz neasētiem pārtikas 
produktiem piemēro 41. pantu.

4. Nefasētu produktu gadījumā piemēro 
šādus noteikumus:

a) Ja pārtikas produktus piedāvā 
pārdošanai galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem bez 
iepakojuma vai ja pārtikas produktus 
iesaiņo tirdzniecības vietā pēc patērētāja 
lūguma, vai tos fasē tiešai pārdošanai, 
dalībvalstis var pieņemt sīki izstrādātus 
noteikumus attiecībā uz veidu, kā parādīt 
9. un 10. pantā noteiktās ziņas.
b) Dalībvalstis var nolemt nenoteikt citas 
prasības attiecībā uz 1. punktā minētajām 
ziņām, kā vien tās, kas minētas 9. panta 
1. punkta c) apakšpunktā, ja vien 
patērētāji un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi saņem pietiekamu informāciju.
d) Dalībvalstis paziņo Komisijai par 
jebkuru šādu pasākumu, kas veikts, 
ievērojot šā panta 1. un 2. daļu.

Or. en

Pamatojums

Jāsvītro VI nodaļa par valsts noteikumiem un jāaizstāj ar Kopienas pieeju pilnīgai 
saskaņotībai visā ES.
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Grozījums Nr. 331
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
13. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Gadījumā, ja fasētus un nefasētus 
pārtikas produktus pārdod vietējos tirgos 
un zemnieku tirdziņos, visu 9. panta 
minēto obligāto ziņu sniegšanu vai citus 
noteikumus attiecībā uz marķēšanu. 
sniedzot patērētājam informāciju 
atbilstoši EK likumiem, interpretē elastīgā 
veidā, sniedzot obligātos norādījumus uz 
tāfelēm, ar zīmēm vai citiem līdzekļiem.

Or. en

Pamatojums

Local and farmers markets have been in existence for centuries in all our Member States. 
Unfortunately, in recent times they have been placed under threat by over-zealous 
enforcement of EC labelling rules that demand a level of compliance by local traders that 
puts them out of business. In Ireland, if a local baker sells homemade apple tarts in individual 
wrappings then they are treated as ‘pre-packaged food’ and so must be labelled with all the 
mandatory particulars in Article 9 including a QUID for the apple. This is regulatory over-
kill demanding that a local baker selling a dozen homemade apple tarts at a local market 
must label them as if they were Mr Kipling’s Apple Tarts. The amendment offers such traders 
flexibility to provide information on the mandatory particulars by means of blackboards, 
signage or by other means.

Grozījums Nr. 332
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
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pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, nodrošinot to salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Praksē ir neiespējami izmantot vismaz 3 mm burtu izmēru. Pašreizējā prasība „skaidri 
salasāms” ir pietiekama un prasa tikai palielināt pārtikas drošības uzraudzību šajā jomā.

Grozījums Nr. 333
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, nodrošinot to salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Praksē ir neiespējami izmantot vismaz 3 mm burtu izmēru. Pašreizējā prasība „skaidri 
salasāms” ir pietiekama un prasa tikai palielināt pārtikas drošības uzraudzību šajā jomā.
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Grozījums Nr. 334
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes skaidri salasāmā veidā.

Or. de

Pamatojums

Die Lesbarkeit des Etiketts hängt von einer Reihe von Elementen ab, wie unter anderem 
Schriftart und –größe, Farbgebung, Kontrast, Druckdichte, etc. Die isolierte Betrachtung 
eines dieser Elemente allein ist nicht ausreichend, um die angestrebte Lesbarkeit zu 
gewährleisten. 
Die Kommission schlägt eine Mindestschriftgröße von 3 mm für alle verpflichtenden 
Kennzeichnungselemente vor. Dies ist nicht praktikabel aus Gründen mehrsprachiger 
Etiketten und zunehmender Unübersichtlichkeit der Etiketten. Darüber hinaus würde dies 
nicht nur zu größeren Etiketten sondern auch zu größeren Verpackungen und damit zu einer 
Umweltbelastung führen. Schließlich könnten größere Verpackungen auch in größeren 
Portionsgrößen resultieren. 
. 

Grozījums Nr. 335
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
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prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, nodrošinot to salasāmību.

Or. en

Pamatojums

3 mm burtu izmērs radītu mūsu uzņēmumiem lielas izmaksas. Šāds priekšlikums veicinātu, ka 
uzņēmumi mazus iepakojumus padara lielākus. Jaunākā tendence ir bijusi samazināt 
iepakojumu izmērus nolūkā samazināt ietekmi uz vidi un piedāvāt patērētājiem veselības un 
uztura apsvērumu dēļ mazāka izmēra devas.

Grozījums Nr. 336
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, nodrošinot to salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Obligātajai informācijai 3 mm ir prasība ir pārāk maza. Stingras 3 mm prasības ievērošana 
īpaši neveicinātu informācijas redzamību uz etiķetes.
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Grozījums Nr. 337
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi, 

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, nodrošinot to salasāmību.

Or. en

Pamatojums

Veids, kādā jānodrošina salasāmība, jānosaka precīzāk ar attiecīgiem norādījumiem, kuri 
jāapspriež un par kuriem jāvienojas starp ieinteresētajām pusēm un valsts (izpildes) iestādēm.

Grozījums Nr. 338
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, turklāt 
druka un fons būtiski kontrastē.

Or. en
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Pamatojums

Minimālais burtu izmērs visām obligātajām ziņām, jo īpaši apvienojumā ar valsts valodu 
prasībām, samazina informācijas apjomu, ko var norādīt uz etiķetes, jo īpaši, ja šī platība jau 
tā ir ierobežota, piemēram, uz pudelēm. Tas nelabvēlīgi ietekmēs arī brīvu apriti iekšējā tirgū, 
jo samazināsies to valstu skaits, kurām paredzēto informāciju var iekļaut etiķetē, kas domāta 
vairākiem tirgiem. Tas sarežģīs loģistiku un palielinās izmaksas ražotājiem un tātad arī 
patērētājiem.

Grozījums Nr. 339
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 1 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē.

Or. de

Pamatojums

Prasība par obligāto minimālo 3 mm burtu izmēru nav realizējama, un daudziem pārtikas 
produktiem tas nozīmē, ka nav vietas, lai uz etiķetes norādītu vismaz obligāto informāciju.

Grozījums Nr. 340
John Bowis

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 



AM\762307LV.doc 23/173 PE418.218v01-00

LV

aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām prasībām, 
uz iepakojuma vai tam pievienotās etiķetes 
norādot 9. panta 1. punktā minētās obligātās 
ziņas, tās uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, kur burtstabiņa augstums pēc 
definīcijas * pielikumā ir lielāks vai 
vienāds ar 1,2 mm. ** pielikumā minētie 
faktori var atsaukties uz salasāmību, un 
tie ir jāņem vērā etiķetes dizainā.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu etiķetes skaidrību, ir vajadzīgi izmērāmi un tādēļ realizējami kritēriji. Tā kā 
minimālais burtu izmērs nenodrošina vispārēju skaidrību, ar šo punktu tiek nodrošināti 
vairāki faktori, kas ietekmē skaidrību (piemēram, kontrasts, fonta tips, forma u.tml.).

Grozījums Nr. 341
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē. Šīm obligātajām 
ziņām jābūt drukātām arī brailā, lai tās 
var lasīt neredzīgie.

Or. es
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Pamatojums

Obligātās ziņas obligāti jādrukā uz produkta etiķetes brailā, lai tās var lasīt neredzīgie.

Grozījums Nr. 342
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 2 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē.

Or. de

Pamatojums

Prasība par obligāto minimālo 3 mm burtu izmēru nav realizējama, un daudziem pārtikas 
produktiem tas nozīmē, ka nav vietas, lai uz etiķetes norādītu vismaz obligāto informāciju.

Grozījums Nr. 343
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
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1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

etiķetes, nodrošinot to skaidru 
salasāmību. Eiropas Komisija pirms 
tiesību akta stāšanās spēkā kopā ar 
attiecīgajiem ieinteresēto pušu 
pārstāvjiem sagatavo saistošus 
noteikumus attiecībā uz patērētāju 
informācijas salasāmību. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 344
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes,
lietojot vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt 
druka un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas norāda uz iepakojuma vai 
etiķetes veidā, kas nodrošina salasāmību.

Or. de

Pamatojums

- Die deutsche Fassung unterscheidet zwischen vorgeschriebenen und zwingend 
vorgeschriebenen Informationen, während die englische Version durchgehend von 
„mandatory food information“ spricht. Die deutsche Version sollte daher in Einklang mit Art 
3 RL 2000/13/EG den Begriff der „zwingenden“ Information übernehmen.

- Die Einführung einer Mindestschriftgröße von 3mm wird abgelehnt. Die Einhaltung einer 
solchen Vorgabe wäre bei einer Vielzahl von Etiketten in der Praxis aus Platzgründen nicht 
möglich und würde kostenintensive Änderungen der gesamten Aufmachung der Produkte 
nach sich ziehen oder größere Verpackungen bewirken (Müllproblematik). Davon wäre der 
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Großteil der Etiketten betroffen, die derzeit in Europa am Markt sind. Unstrittig ist, dass es 
bei der Beurteilung der Lesbarkeit von Etiketten nicht allein auf die Schriftgröße ankommt, 
sondern viele andere Faktoren wie den Kontrast (Schrift-/Hintergrundfarbe), die Breite der 
Zeichen, die gewählten Abstände, die Reflektion des Verpackungsmaterials, die Art und 
Qualität des Drucks oder die Größe der Verpackung – kurz auf den Gesamteindruck von 
Kennzeichnung und Verpackung. Zur Sicherstellung der Lesbarkeit sollten EG-Leitlinien mit 
Best-Practice-Beispielen erarbeitet werden.

Grozījums Nr. 345
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, nodrošinot to skaidru 
salasāmību. Eiropas Komisija kopā ar 
attiecīgajiem ieinteresēto pušu 
pārstāvjiem sagatavo saistošus 
noteikumus attiecībā uz patērētāju 
informācijas salasāmību; ar šiem 
noteikumiem nenosaka burtu izmērus 
vispārīgai lietošanai, bet nosaka 
proporcijas starp etiķetēm un informāciju, 
kas jāattēlo. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. hu

Pamatojums

Vienojoties par prasības atcelšanu attiecībā uz obligāto 3 mm burtu izmēru, kāds parādās 
Komisijas priekšlikumā, svarīgi, ka saistošie noteikumi par salasāmību, ko attiecīgi kopīgi 
noteiks eksperti un ieinteresēto pušu pārstāvji, nav izteikti vispārīgās frāzēs, jo noteikts burtu 
izmērs lielā un mazā etiķetē izskatās atšķirīgi. Tādēļ svarīgi noteikt burtu izmēru 
proporcionāli etiķetes izmēram.
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Grozījums Nr. 346
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma skaidri salasāmā 
formātā, ieskaitot burtu izmēru ar vismaz 
1,7 mm burtstabiņa augstumu (attiecībā 
uz fontu tipiska atsauce ir mazo burtu 
augstums) un būtisku kontrastu starp 
druku un fonu.
Citi elementi, kas jāņem vērā pārtikas 
informācijas salasāmības nodrošināšanai, 
ir teksta izvietojums, stils, burtu izmērs un 
krāsa, fona, iepakojuma un drukas krāsa, 
kā arī attālums un leņķis, kādā šī 
informācija ir redzama.
Komisijas nosaka noteikumus par šo 
elementu izmantošanu, lai nodrošinātu, 
ka pārtikas produkta informācija ir 
salasāma patērētājiem. Pasākumus, kas 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir radies, daļēji ietekmējoties no ISO standartiem. Visai informācijai uz etiķetes 
ir jābūt patērētājiem labi saskatāmai un skaidri salasāmai.
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Grozījums Nr. 347
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes, nodrošinot to skaidru 
salasāmību.

Eiropas Komisija, sabiedriski 
apspriežoties ar visām ieinteresētajām 
pusēm, sagatavo saistošus noteikumus 
attiecībā uz pārtikas produktu 
informācijas salasāmību patērētājiem.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šis jautājums ir būtisks pārtikas un dzērienu rūpniecībai, šīs pamatnostādnes ir 
jāsagatavo pēc sabiedriskas apspriešanas ar visām ieinteresētajām pusēm, tādējādi 
nodrošinot procedūras pārredzamību un iespēju visām pusēm paust savu viedokli.

Grozījums Nr. 348
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, 9. panta 1. punktā minētās 
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pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

obligātās ziņas uzdrukā uz iepakojuma vai 
etiķetes skaidri salasāmā veidā.

Eiropas Komisija, konsultējoties ar 
attiecīgajiem interešu grupu pārstāvjiem, 
sagatavo saistošus noteikumus attiecībā 
uz pārtikas produktu informācijas 
salasāmību patērētājiem. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Die Vorgabe einer festen Schriftgröße von 3 mm für alle Pflichtkennzeichnungselemente ist 
nicht ausreichend, um die deutliche Lesbarkeit zu gewährleisten. Darüber hinaus ist eine 
Mindestschriftgröße von 3 mm auch nicht praktikabel, da insbesondere bei mehrsprachigen 
Verpackungen nicht ausreichend Platz für alle Pflichtkennzeichnungselemente in dieser 
Größe ist. Eine Vergrößerung der Pflichtkennzeichnungselemente auf 3 mm führt dazu, dass 
Verpackungen größer gestaltet werden müssten, was wiederum den Ziel der Verringerung von 
Verpackungsmüll entgegen läuft und größere Portionen nach sich ziehen würde.

Grozījums Nr. 349
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts un 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka 
un fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
noteiktu vismaz 3 mm burtu izmēru, 
nodrošinot būtisku kontrastu starp druku 
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un fonu.
Komisija pieņem īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz kritērijiem, ar kuriem nosaka, 
kas ir būtisks kontrasts starp druku un 
fonu. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Konkrētas prasības ir nepieciešamas, lai pārtikas kontroles iestādes varētu efektīvi kontrolēt 
pārtikas produktu informācijas salasāmību.

Grozījums Nr. 350
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts un 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
vismaz 3 mm lielus burtus, turklāt druka un 
fons būtiski kontrastē.

1. Neskarot atsevišķus Kopienas tiesību 
aktus, ko piemēro specifiskiem pārtikas 
produktiem attiecībā uz 9. panta 1. punkta 
a) līdz k) apakšpunktā minētajām 
prasībām, uz iepakojuma vai tam 
pievienotās etiķetes norādot 9. panta 
1. punktā minētās obligātās ziņas, tās 
uzdrukā uz iepakojuma vai etiķetes, lietojot 
noteiktus vismaz 3 mm lielus burtus, 
turklāt druka un fons būtiski kontrastē.

Komisija pieņem īstenošanas pasākumus 
attiecībā uz kritērijiem, ar kuriem nosaka, 
kas ir būtisks kontrasts starp druku un 
fonu. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Konkrētas prasības ir nepieciešamas, lai pārtikas kontroles iestādes varētu efektīvi kontrolēt 
pārtikas produktu informācijas salasāmību.

Grozījums Nr. 351
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts un 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas 
pamatnostādnes attiecībā uz kritērijiem, 
ar kuriem nosaka, kas ir būtisks kontrasts 
starp druku un fonu, kā arī citiem 
noteikumiem. Pamatnostādnes, kas 
paredzētas šās regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to papildinot, tiek 
pieņemtas saskaņā ar regulas 49. panta 
3. punktā noteikto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regulas tekstā jānosaka konkrētas prasības attiecībā uz burtu izmēru, lai izbeigtu pašreizējo 
juridisko nenoteiktību attiecībā uz jautājumu, kas ir salasāma etiķete, un attiecīgi mudinātu 
pārtikas kontroles iestādes efektīvāk kontrolēt pārtikas produktu informācijas salasāmību.
Turklāt ir jāievieš konkrēti kritēriji, ar kuriem nosaka, kas ir „būtisks kontrasts”, kā arī citi 
attiecīgi noteikumi, lai nodrošinātu lielāku norādījumu skaidrību operatoriem un pārtikas 
kontroles iestādēm.
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Grozījums Nr. 352
Jill Evans

Regulas priekšlikums
14. pants – 1. punkts un 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pieņem īstenošanas 
pamatnostādnes attiecībā uz kritērijiem, 
ar kuriem nosaka, kas ir būtisks kontrasts 
starp druku un fonu, kā arī citiem 
noteikumiem. Pamatnostādnes, kas 
paredzētas šās regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to papildinot, tiek 
pieņemtas saskaņā ar regulas 49. panta 
3. punktā noteikto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regulas tekstā jānosaka konkrētas prasības attiecībā uz burtu izmēru, lai izbeigtu pašreizējo 
juridisko nenoteiktību attiecībā uz jautājumu, kas ir salasāma etiķete, un attiecīgi mudinātu 
pārtikas kontroles iestādes efektīvāk kontrolēt pārtikas produktu informācijas salasāmību.
Turklāt ir jāievieš konkrēti kritēriji, ar kuriem nosaka, kas ir „būtisks kontrasts”, kā arī citi 
attiecīgi noteikumi, lai nodrošinātu lielāku norādījumu skaidrību operatoriem un pārtikas 
kontroles iestādēm.

Grozījums Nr. 353
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
14. pants - 1. punkts - a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Komisija sadarbībā ar attiecīgo 
interešu grupu pārstāvjiem sagatavo 
pamatnostādnes par salasāmību.  
.

Or. de
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Pamatojums

Izstrādājot ES pamatnostādnes, par kurām jāvienojas starp interešu grupu pārstāvjiem un 
attiecīgajām iestādēm, būtu vēlama visaptverošāka pieeja, nevis orientēšanās tikai uz vienu 
etiķetes salasāmības aspektu.

Grozījums Nr. 354
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
14. pants - 1. punkts - a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Atsevišķiem pārtikas produktiem, 
kuriem papildus 9. panta 1. punkta 
prasībām Kopienas tiesību aktos ir 
noteiktas obligātas marķēšanas prasības, 
attiecīgajam burtu izmēram jābūt tādam, 
lai tas būtu salasāms patērētājam un 
ļautu ievietot papildinformāciju saistībā 
ar šo pārtikas produktu īpašu 
izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

PARNUTS products (Foods for Specific Nutritional Uses) are already required to carry
additional mandatory label information compared to general foods to comply with EU 
legislation. A typical PARNUTS foods label will contain a significant amount of information, 
for example, nutritional information, ingredients, details on suitability for use in certain 
groups or medical conditions, comprehensive instructions for use, contraindications and 
precautions where appropriate, and mandatory statements which distinguish PARNUTS 
products from general foods. To meet regulatory requirements and minimum operational 
capacity, some specialist products carry more than one language. In addition, packaging can 
be relatively small. On this basis, it is very difficult for such products to declare the 
mandatory information outlined in Article 9 in 3 mm font size.
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Grozījums Nr. 355
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Alessandro Foglietta, Guido Sacconi

Regulas priekšlikums
14. pants - 1. punkts - a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) Atsevišķiem pārtikas produktiem, 
kuriem papildus 9. panta 1. punktā 
sniegtajām ziņām Kopienas tiesību aktos 
ir noteiktas obligātas marķēšanas 
prasības, attiecīgajam burtu izmēram 
jābūt tādam, lai tas būtu salasāms 
patērētājam un ļautu ievietot 
papildinformāciju saistībā ar šo pārtikas 
produktu īpašu izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Īpašas diētas pārtikas produktiem papildus jānorāda dati par to piemērotību lietošanai, 
izsmeļošas lietošanas instrukcijas, kontrindikācijas, ja tādas ir, brīdinājumi un medicīniskā 
informācija. Šādiem produktiem nav iespējams deklarēt 9. panta 1. punkta minēto informāciju 
ar 3 mm burtu izmēru un papildu obligāto marķēšanas informāciju. Tādēļ īpašas diētas 
pārtikas produkti (PARNUTS) jāatbrīvo no prasībām par minimālā burtu izmēru.

Grozījums Nr. 356
Cristiana Muscardini

Regulas priekšlikums
14. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Īpašas diētas pārtikas produktiem, kas 
definēti Direktīvā 89/398/EEK un uz 
kuriem attiecas obligātās marķēšanas 
prasības atbilstoši Kopienas tiesību aktiem 
papildus ziņām, kas minētas 9. panta 
1. punktā, burtu izmēram jābūt tādam, lai 
tas būtu salasāms patērētājam un ļautu 
ievietot papildinformāciju saistībā ar šo 
pārtikas produktu īpašu izmantošanu.
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Or. it

Pamatojums

Grozījums nepieciešamas praktisku apsvērumu dēļ, lai ņemtu vērā dažādas tiesību normas 
attiecībā uz šā īpašā tipa produktu marķēšanu.

Grozījums Nr. 357
John Bowis

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas iekļauj vienā 
redzamības laukā.

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e), f) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas iekļauj vienā 
redzamības laukā.

Or. en

Pamatojums

Derīguma termiņi, kas minēti f) apakšpunktā, ir jāiekļauj tajā paša redzamības laukā, kā 
noteikts pašreizējā tiesību aktā (Direktīvā 2000/13/EK).

Grozījums Nr. 358
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas iekļauj vienā 
redzamības laukā.

2. Regulas 9. panta 1. punkta a), e), f) un 
k) apakšpunktā minētās ziņas iekļauj vienā 
redzamības laukā.

Or. es
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Pamatojums

Patērētāji parasti meklē, kur etiķetē var atrast derīguma termiņu vai kādu atsauci. Derīguma 
termiņam tādēļ jābūt tajā paša redzamības laukā, kur dots produkta nosaukums, neto 
daudzums un alkohola saturs pēc tilpuma.

Grozījums Nr. 359
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 10 cm2.

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā
drukājamā virsma ir mazāka par 80 cm2.

Or. de

Pamatojums

Atkāpes par iepakojuma izmēru Komisijas priekšlikumā ir nereālas un neīstenojamas.

Grozījums Nr. 360
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā 
virsma ir mazāka par 10 cm2.

4. Eiropas Komisija izstrādā noteikumus, 
kā jāpiemēro 14. panta 1. punkts, lai 
nodrošinātu pārtikas produkta 
informācijas salasāmību patērētājiem uz 
iepakojumiem un taras ar ļoti ierobežotu 
virsmu.

Or. en
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Pamatojums

Informācijai, kas parādās uz visiem iepakojumiem neatkarīgi no to izmēra, jābūt skaidri 
salasāmai patērētājiem, jo citādi tai nav jēgas.

Grozījums Nr. 361
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 10 cm2.

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 100 cm2.

Or. en

Pamatojums

Ja minimālais burtu izmērs ir obligāts, jāapsver atbrīvojuma iespēja maziem iepakojumiem.
Atbilstoši Komisijas priekšlikumam 100 cm2 ir minimālā virsma, kas vajadzīga minimālajam 
burtu izmēram.

Grozījums Nr. 362
John Bowis

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā 
uz iepakojumiem vai taru, kuru lielākā 
virsma ir mazāka par 10 cm2.

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā 
uz iepakojumiem vai taru, kuru 
obligātā pārtikas produktu informācija 
aizņem platību, kas vienāda vai lielāka 
par 50 % no iepakojuma vai taras 
lielākās virsmas. Šādiem produktiem 
jāapsver iespēja piemērot 
** pielikumā dotos kritērijus.
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Or. en

Pamatojums

Minimālais 3 mm burtu izmērs ir nepraktisks, jo īpaši maziem iepakojumiem. Ar šo punktu 
tiktu noteikts atbrīvojums maziem iepakojumiem un produktiem, kam tiešām pastāv telpiski 
ierobežojumi attiecībā uz vietu etiķetei. Tas ļautu arī izvairīties no lielākiem iesaiņošanas un 
marķēšanas materiāliem.

Grozījums Nr. 363
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
14. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 10 cm2.

4. Panta 1. punktā minētais minimālais 
burtu izmērs nav piemērojams attiecībā uz 
iepakojumiem vai taru, kuru lielākā virsma 
ir mazāka par 100 cm2.

Or. en

Pamatojums

Ja minimālais burtu izmērs būtu obligāts, jāapsver atbrīvojuma iespēja maziem 
iepakojumiem. Atbilstoši Komisijas priekšlikumam 100 cm2 ir minimālā virsma, kas vajadzīga 
minimālajam burtu izmēram.

Grozījums Nr. 364
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Obligāto pārtikas produktu informāciju 
norāda skaidri redzamā vietā tā, lai tā būtu 
viegli pamanāma, skaidri izlasāma un 
attiecīgā gadījumā neizdzēšama. Tā nekādā 
gadījumā nedrīkst būt paslēpta, neskaidra, 

6. Obligāto pārtikas produktu informāciju 
norāda skaidri redzamā vietā tā, lai tā būtu 
viegli pamanāma, skaidri izlasāma un 
attiecīgā gadījumā neizdzēšama. Tā nekādā 
gadījumā nedrīkst būt paslēpta, neskaidra 
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aizsegta vai apgrūtināta ar kādu citu tekstu, 
attēlu vai jebkuru citu traucējošu materiālu.

vai apgrūtināta ar kādu citu tekstu, attēlu 
vai jebkuru citu traucējošu materiālu.

Or. en

Pamatojums

Nav pamatojuma un acīmredzama iemesla grozīt šo formulējumu. Turklāt ir ieviests 
nedefinēts jēdziens (“aizsegta”), kas tikai nepamatoti rada debates un problēmas, ikdienā 
īstenojot tiesību aktu.

Grozījums Nr. 365
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
14. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Obligāto pārtikas produktu informāciju 
norāda skaidri redzamā vietā tā, lai tā būtu 
viegli pamanāma, skaidri izlasāma un
attiecīgā gadījumā neizdzēšama. Tā 
nekādā gadījumā nedrīkst būt paslēpta, 
neskaidra, aizsegta vai apgrūtināta ar kādu 
citu tekstu, attēlu vai jebkuru citu 
traucējošu materiālu.

6. Obligāto pārtikas produktu informāciju 
norāda skaidri redzamā vietā tā, lai tā būtu 
viegli pamanāma, skaidri izlasāma un 
neizdzēšama. Tā nekādā gadījumā nedrīkst 
būt paslēpta, neskaidra, aizsegta vai 
apgrūtināta ar kādu citu tekstu, attēlu vai 
jebkuru citu traucējošu materiālu.

Or. es

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ obligātajai informācijai jābūt neizdzēšamai tikai atsevišķos gadījumos.

Grozījums Nr. 366
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
14.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

14.a pants
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1. Ja pārtikas produkta izcelsmes valsts 
vai izcelsmes vieta nav tā pati, kas vienai 
no galvenajām sastāvdaļām, tad norāda 
arī šo sastāvdaļu izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu.

2. Attiecībā uz gaļu, izņemot liellopa gaļu, 
norādītā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vieta var būt viena un tā pati tikai tad, ja 
dzīvnieki dzimuši, audzēti un nokauti tajā 
pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda informāciju par katru atšķirīgo 
dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vietu.

3. Komisija nosaka īstenošanas 
noteikumus par 1. punkta piemērošanu.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

4. Komisija var pieņemt īstenošanas 
noteikumus par brīvprātīgi sniegto ziņu 
nosacījumiem un kritērijiem. Pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju interesēs ir zināt, kur produkts ražots. Tādēļ marķējumā obligāti jānorāda 
izcelsmes valsts.
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Grozījums Nr. 367
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
15. pants – a un b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) obligātajai pārtikas produktu 
informācijai jābūt pieejamai pirms pirkuma 
veikšanas un jābūt uzrādītai tālpārdošanai 
klātpievienotajos dokumentos vai jābūt 
norādītai citos atbilstošos veidos;

a) obligātajai pārtikas produktu 
informācijai jābūt pieejamai pirms pirkuma 
veikšanas un piegādes laikā un jābūt 
uzrādītai tālpārdošanai klātpievienotajos 
dokumentos vai jābūt norādītai citos 
atbilstošos veidos;

b) regulas 9. panta 1. punkta d), f), g), h) 
un k) apakšpunktā noteikto ziņu 
sniegšana ir obligāta vienīgi piegādes 
brīdī.

Or. es

Pamatojums

Nav skaidrs, kādēļ tiek diferencēta informācija, kas pieejama pirkšanas un piegādes laikā.
Šādas atšķirības rezultātā patērētājs var nesaņemt svarīgu informāciju.

Grozījums Nr. 368
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
15. pants – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) obligātajai pārtikas produktu 
informācijai jābūt pieejamai pirms pirkuma 
veikšanas un jābūt uzrādītai tālpārdošanai 
klātpievienotajos dokumentos vai jābūt 
norādītai citos atbilstošos veidos;

a) obligātajai pārtikas produktu 
informācijai jābūt pieejamai pirms pirkuma 
līguma noslēgšanas un jābūt salasāmai 
atbilstoši izmantotajiem distanciālās 
saziņas līdzekļiem; patērētāji saņem 
obligāto informāciju uz pastāvīga 
informācijas nesēja samērīgā laikā pēc 
līguma noslēgšanas un, vēlākais, pārtikas 
produkta piegādes laikā atbilstoši regulas 
13. panta 2. punktam.
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Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma formulējums atspoguļo pieeju, kādu izmanto citos ar patērētājiem saistītos ES 
tiesību aktos.

Grozījums Nr. 369
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulas 9. panta 1. punkta d), f), g), h) 
un k) apakšpunktā noteikto ziņu sniegšana 
ir obligāta vienīgi piegādes brīdī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Obligātajām ziņām par pārtikas produktu (piemēram, obligātajā ziņu uzskaitījumā 9. panta 
1. punktā vai III pielikumā noteiktajās papildu ziņās par īpašiem pārtikas produktu kategoriju 
tipiem) jābūt pieejamām pirms pirkuma līguma noslēgšanas. Ar šo grozījumu nodrošina, ka 
tālpārdošanas gadījumā visas obligātās ziņas par pārtikas produktiem, tostarp 9. panta 
1. punkta d), f), g), h) un k) apakšpunktā prasītās ziņas, ir pieejamas arī pēc pirkuma 
izdarīšanas.

Grozījums Nr. 370
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulas 9. panta 1. punkta d), f), g), h) 
un k) apakšpunktā noteikto ziņu 
sniegšana ir obligāta vienīgi piegādes 
brīdī.

svītrots
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu nodrošina, ka tālpārdošanas gadījumā visas obligātās ziņas par pārtiku, 
tostarp 9. panta 1. punkta d), f), g), h) un k) apakšpunktā prasītās ziņas, ir pieejamas arī pēc 
pirkuma izdarīšanas.

Grozījums Nr. 371
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulas 9. panta 1. punkta d), f), g), h) 
un k) apakšpunktā noteikto ziņu sniegšana 
ir obligāta vienīgi piegādes brīdī.

b) regulas 9. panta 1. punkta d), f), g), h) 
un j) apakšpunktā noteikto ziņu sniegšana 
ir obligāta vienīgi piegādes brīdī.

Or. de

Pamatojums

Alkohola saturs alkoholiskajos dzērienos ir īpaši svarīga informācija, kam jābūt pieejamai 
patērētājiem pirms produkta piegādes, pērkot tiešsaistē vai pasūtot pa pastu. Tomēr 
lietošanas instrukcijas ir vajadzīgas tikai, kad pārtikas produktu patērē, tādēļ tās var tikt 
piegādātas piegādes brīdī.

Grozījums Nr. 372
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
15. pants – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) regulas 9. panta 1. punkta d), f), g), h) 
un k) apakšpunktā noteikto ziņu sniegšana 
ir obligāta vienīgi piegādes brīdī.

b) regulas 9. panta 1. punkta 
f) apakšpunktā noteikto ziņu sniegšana ir 
obligāta vienīgi piegādes brīdī.

Or. en
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Pamatojums

Izņemot minimālo derīguma termiņu, ko nevar zināt iepriekš, tālpārdošanā piegādātajiem 
pārtikas produktiem jāatbilst tām pašām informācijas prasībām, kā pārdodot veikalos.

Grozījums Nr. 373
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 9. panta 2. punktu, obligāto
pārtikas produktu informāciju norāda
valodā, ko viegli saprot patērētāji
dalībvalstīs, kurās pārtikas produkts tiek 
tirgots.

1. Neskarot 9. panta 2. punktu, obligāto 
pārtikas produktu informāciju norāda
valodā(-ās), ko lieto dalībvalstīs, kurās 
pārtikas produkts tiek tirgots.

Or. fr

Pamatojums

Patērētājiem jāsaņem savā valodā informācija par pārtikas produktu.

Grozījums Nr. 374
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kurās pārtikas produkts 
tiek tirgots, var savā teritorijā pieprasīt, ka 
šīs ziņas jānorāda vienā vai vairākās 
Kopienas oficiālajās valodās.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Ņemot vērā pieaugošo patērētāju mobilitāti Eiropas Savienībā, Komisijas priekšlikums ir 
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novecojis. Tāpēc 2. punkts ir jāsvītro.

Grozījums Nr. 375
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
16. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Dalībvalstis, kurās pārtikas produkts tiek 
tirgots, var savā teritorijā pieprasīt, ka šīs 
ziņas jānorāda vienā vai vairākās Kopienas 
oficiālajās valodās.

2. Dalībvalstis, kurās pārtikas produkts tiek 
tirgots, var savā teritorijā pieprasīt, ka šīs 
ziņas jānorāda vienā vai vairākās Kopienas 
oficiālajās valodās. Tomēr šādas prasības 
nedrīkst liegt tā vietā obligāto informāciju 
sniegt citās ES valodās, kuras patērētāji 
atsevišķās dalībvalstīs var viegli saprast.

Or. en

Pamatojums

Lai gan obligātā informācija uz pārtikas produktiem jāsniedz valodā, ko patērētāji saprot, 
noteikumiem nevajadzētu kavēt brīvu preču apriti. Valodu noteikumiem jābūt pietiekami 
elastīgiem, lai patērētāji informāciju saņemtu valodā, kura varbūt nav viņu dzimtā valoda, bet 
kuru viņi bez grūtībām saprot. EKT prakse atbalsta šādu elastību.

Grozījums Nr. 376
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
16. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šā panta 1. un 2. punkts neizslēdz ziņu 
norādi vairākās valodās.

3. Šā panta 1. punkts neizslēdz ziņu norādi 
vairākās valodās.

Or. de

Pamatojums

Priekšlikuma 16. panta prasības pārsniedz Direktīvas 2000/13/EK (Marķējuma direktīvas) un 
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attiecīgo EKT spriedumu darbības jomu. Arī turpmāk jāsaglabā prasība lietot valodu, kas 
viegli saprotama patērētājiem. Jāļauj izmantot citu valodu vārdus, ja tie ir viegli saprotami.
Atbilstoši principiem tiesību aktos par pārtiku atskaites punkts, lai noteiktu, kas atbilstoši šim 
noteikumam ir viegli saprotams, vienmēr ir inteliģenta vidusmēra patērētāja vispārīgā 
attieksme.

Grozījums Nr. 377
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ 
nav etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e), 
f) un l) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Fakts, ka produktu tirgo stikla pudelēs, nav attaisnojums, lai nenorādītu obligātās ziņas 
atbilstoši 9. pantam.

Grozījums Nr. 378
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e), 
f) un l) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e)
un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.

Or. de
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Pamatojums

Prasība par obligāto uzturvērtības paziņojumu tiek noraidīta. Stikla pudeles, kas paredzētas 
atkārtotai lietošanai, parasti tiek pārdotas kā atsevišķas devas (piemēram, 200 ml vai 
250 ml). Uz šādām pudelēm ir ļoti maz vietas marķējumam. Tādēļ jāsaglabā jau esošais 
informācijas daudzums, t. i., komercnosaukums, neto daudzums, alergēni un minimālais 
derīguma termiņš (sk. Direktīvas 2000/13/EK (Marķējuma direktīva) 13. panta 4. punktu).

Grozījums Nr. 379
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e), 
f) un l) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta no a) līdz 
d), e), f), g) un l) apakšpunktā uzskaitītās 
ziņas.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums ir paredzēts, lai paplašinātu informāciju, kas jāsniedz patērētājiem atbilstoši 
9. panta 2. punkta grozījumam..

Grozījums Nr. 380
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e), 

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), b), c),
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f) un l) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. d), f), g) un l) apakšpunktā uzskaitītās 
ziņas.

Or. en

Pamatojums

Informācijai 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā „sastāvdaļu uzskaitījums”, d) apakšpunktā 
„dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju daudzums” un g) apakšpunktā „jebkuri īpaši 
glabāšanas vai lietošanas nosacījumi” jābūt obligātai produktiem, kas iepildīti pudelēs, kuras 
paredzētas atkārtotai lietošanai.

Grozījums Nr. 381
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e), 
f) un l) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e), 
f) un l) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.
Ziņas saistībā ar 9. panta 1. punkta 
l) apakšpunktu attiecas tikai uz 
informāciju, par ko ir runa 29. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

Or. de

Pamatojums

Stikla pudeles, kas paredzētas atkārtotai lietošanai un neizdzēšami marķētas, parasti tiek 
pārdotas kā atsevišķas devas (piemēram, 200 ml vai 250 ml) un to drukājamā virsma ir ļoti 
ierobežota. Uz tik mazas drukājamās virsmas nav vietas pilnīgai informācijai par 
uzturvērtību. Tādēļ informācijā par uzturvērtību ir jāaprobežojas ar enerģētisko vērtību, kas 
ir būtiska patērētājam.
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Grozījums Nr. 382
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e), 
f) un l) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.

1. Uz stikla pudelēm, kas paredzētas 
atkārtotai izmantošanai un kurām ir 
neizdzēšams marķējums, bet kam tādēļ nav 
etiķetes, uzlīmes vai aptveres, obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), b), c), 
d), f), g) un l) apakšpunktā uzskaitītās 
ziņas.

Or. en

Pamatojums

Informācijai 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā „sastāvdaļu uzskaitījums”, d) apakšpunktā 
„dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju daudzums” un g) apakšpunktā „jebkuri īpaši 
glabāšanas vai lietošanas nosacījumi” jābūt obligātai produktiem, kas iepildīti pudelēs, kuras 
paredzētas atkārtotai lietošanai.

Grozījums Nr. 383
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
17. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Informācija saistībā ar 9. panta 1. punkta 
l) apakšpunktu attiecas tikai uz 
informāciju, par ko ir runa 29. panta 
1. punkta a) apakšpunktā.

Or. en

Pamatojums

Stikla pudeles, kas paredzētas atkārtotai lietošanai un neizdzēšami marķētas, parasti tiek 
pārdotas kā atsevišķas devas (piemēram, 200 ml vai 250 ml) un to drukājamā virsma ir ļoti
ierobežota. Uz tik mazas drukājamās virsmas nav vietas pilnīgai informācijai par uzturvērtību 
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un tādēļ informācijā par uzturvērtību ir jāaprobežojas ar enerģētisko vērtību, kas ir būtiska 
patērētājam.

Grozījums Nr. 384
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, vai uz 
miniatūrām pudelītēm, kuru lielākā 
etiķete nepārsniedz 25 cm2, uz iepakojuma 
vai etiķetes obligāti jānorāda tikai 9. panta 
1. punkta a), c), e) un f) apakšpunktā 
uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas minētas 
9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Dažās nozarēs, jo īpaši alkoholisko dzērienu nozarē, ir izplatīta miniatūru, parasti 5 cl 
pudelīšu tirdzniecība. Nelielā izmēra un produkta funkcijas dēļ (degustācijai) šos produktus 
vajadzētu atbrīvot no atsevišķām marķēšanas prasībām. Tomēr pudeles nevar tik vienkārši 
nomērīt, lai noteiktu to lielāko virsmu. Tādēļ vismaz izpildiestādem vienkāršāk, ja 
atbrīvojumu noteicošais faktors ir etiķetes maksimālais izmērs.

Grozījums Nr. 385
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā
drukājamā virsmas platība ir mazāka par
100 cm2, uz iepakojuma vai etiķetes 
obligāti jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), 
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f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

c), e) un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.
Ziņas, kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Lai iepakojumu būtu ērtāk lasīt, tomēr vajadzīgs atbrīvojums platībai līdz 100 cm2, nevis tikai 
līdz 10 cm2. Piemēram, stienim drukājamās virsmas izmērs ir 70 cm2.

Grozījums Nr. 386
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā
drukājamā virsmas platība ir mazāka par
100 cm2, uz iepakojuma vai etiķetes 
obligāti jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), 
c), e) un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas.
Ziņas, kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Lai iepakojumu būtu ērtāk lasīt, tomēr vajadzīgs atbrīvojums platībai līdz 100 cm2, nevis tikai 
līdz 10 cm2. Piemēram, stienim drukājamās virsmas izmērs ir 70 cm2.
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Grozījums Nr. 387
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 100 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Obligātās informācijas norādīšanai vajadzēs vairāk par 10 cm2. Tādēļ informācijas 
norādīšanai jābūt obligātai tikai tad, ja iepakojuma virsma ir vismaz 100 cm2.

Grozījums Nr. 388
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā
drukājamā virsmas platība ir mazāka par
100 cm2 vai neto svars mazāks par 30 g, 
uz iepakojuma vai etiķetes obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) 
un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, 
kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. de
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Pamatojums

Eine Ausnahme für Kleinpackungen unter 10 cm² wird den Anforderungen der Praxis nicht 
gerecht. Auf einem 2 mal 5 cm großen Etikett können die geforderten Angaben nicht oder 
zumindest nicht in der aktuell vorgeschriebenen Schriftgröße angebracht werden. So hat etwa 
eine Süßware in Riegelformat eine größte Oberfläche von 70 cm². Um eine praxisgerechte 
Ausnahmebestimmung für Kleinpackungen festzulegen, sollte daher die Ausnahme auf 
Packungen, deren größte bedruckbare Oberfläche weniger als 100 cm² beträgt, erweitert 
werden. Alternativ dazu sollten Packungen unter 30 g Nettofüllmenge ausgenommen werden 
(Vgl. österreichische Lebensmittelkennzeichnungsverordnung LMKV 1968 und 1973 § 5): z.B. 
Portionsverpackungen von Konfitüren oder Butter in der Gastronomie (ca 25g) oder 
Kaugummiverpackungen (ca 14g). Damit würde den Anforderungen an die heutige Praxis 
Rechnung getragen. 

Grozījums Nr. 389
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā
drukājamā virsmas platība ir mazāka par
50 cm2, uz iepakojuma vai etiķetes obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) 
un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, 
kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. de

Pamatojums

Košļājamās gumijas iepakojuma izmērs it 10 cm2. Lielākajai daļai šāda veida produktu ir 
neiespējami uzdrukāt obligāto informāciju ar 3 mm burtiem uz virsmas, kas mazāka par 
50 cm2. Virsmas platībai, lai izdarītu izņēmumu, jābūt lielākai.
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Grozījums Nr. 390
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), b), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Sastāvdaļu saraksts ir pietiekami svarīga informācija, lai to norādītu arī uz maziem 
iepakojumiem.

Grozījums Nr. 391
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Tomēr 
obligāta ir visu ziņu nodrošināšana 
atbilstoši 9. panta 1. punktam caur 
internetu, kā arī informācijai jābūt 
pieejamai pirkšanas vietā.

Or. en
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Pamatojums

Fakts, ka produkts ir mazs, nav attaisnojums, lai nenorādītu obligātās ziņas atbilstoši 
9. pantam.

Grozījums Nr. 392
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
17. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā virsmas 
platība ir mazāka par 10 cm2, uz 
iepakojuma vai etiķetes obligāti jānorāda 
tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) un 
f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, kas 
minētas 9. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 
jānodrošina citā veidā vai pēc patērētāju 
pieprasījuma.

2. Uz pakām vai taras, kuru lielākā
drukājamā virsmas platība ir mazāka par
80 cm2, uz iepakojuma vai etiķetes obligāti 
jānorāda tikai 9. panta 1. punkta a), c), e) 
un f) apakšpunktā uzskaitītās ziņas. Ziņas, 
kas minētas 9. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, jānodrošina citā veidā vai 
pēc patērētāju pieprasījuma.

Or. de

Pamatojums

Atkāpes par iepakojuma izmēru Komisijas priekšlikumā ir nereālas un neīstenojamas.

Grozījums Nr. 393
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
17. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Uz pārtikas produktu pakām vai taras, 
kuru lielākā virsmas platība ir mazāka 
par 25 cm2, uz iepakojuma vai etiķetes 
nav obligāti jānorāda 9. panta 1. punkta 
l) apakšpunktā minētās ziņas. Tomēr 
obligāta ir šās informācijas 
nodrošināšana caur internetu, kā arī 
informācijai jābūt pieejamai pirkšanas 
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vietā.

Or. en

Pamatojums

Grozījums izdarīts saistībā ar grozījumu IV pielikumā. Pirmais teikums ir ņemts no 
IV pielikuma, lai iekļautu prasību par obligātās informācijas sniegšanu, izmantojot internetu.

Grozījums Nr. 394
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, 
kas paredz obligātu paziņojumu par 
uzturvērtību, 9. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā minētais paziņojums nav 
obligāts IV pielikumā uzskaitītajiem 
pārtikas produktiem.

3. Neskarot citus Kopienas tiesību aktus, 
kas paredz obligātu paziņojumu par 
uzturvērtību, 9. panta 1. punkta 
1. apakšpunktā minētais paziņojums par 
uzturvērtību nav obligāts IV pielikumā 
uzskaitītajiem pārtikas produktiem.

Or. de

Pamatojums

Atkāpes par iepakojuma izmēru Komisijas priekšlikumā ir nereālas un neīstenojamas.

Grozījums Nr. 395
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
17. pants – 3. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ziņas, kas minētas 9. un 29. pantā, nav 
obligātas nefasētām precēm, ieskaitot 
preces, ko piedāvā sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi 2. panta 2. punkta 
d) apakšpunkta nozīmē.
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Or. de

Pamatojums

Skatīt pamatojumu pēc 49. apsvēruma.

Grozījums Nr. 396
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produkta nosaukums ir tā
tirdzniecības nosaukums. Ja tāda nav, 
nosaukums atbilst tā pieņemtajam 
nosaukumam, vai, ja tāda nav vai tas netiek 
lietots, jāpiemēro pārtikas produkta 
aprakstošais nosaukums.

1. Pārtikas produkta nosaukums ir tā 
nosaukums, kā nosaka attiecīgais tiesību 
akts. Ja tāda nav, nosaukums atbilst tā 
pieņemtajam nosaukumam, vai, ja tāda nav 
vai tas netiek lietots, jāpiemēro pārtikas 
produkta aprakstošais nosaukums.

Or. de

Pamatojums

Lingvistiska izmaiņa atbilstībai ar Marķējuma Direktīvā 2000/13/EK izmantoto 
terminoloģiju.

Grozījums Nr. 397
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Īpaši noteikumi par pārtikas produkta
nosaukuma lietošanu un par tam 
pievienojamajām ziņām izklāstīti 
V pielikumā.

2. Noieta dalībvalstī ir atļauts izmantot arī
produkta nosaukumu, ar kuru to legāli 
izgatavo un pārdod ražotāja dalībvalstī.

Tomēr, ja citu šās direktīvas noteikumu, 
jo īpaši noteikumu par obligāto 
informāciju piemērošana neļauj 
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patērētājiem noieta dalībvalstī uzzināt 
pārtikas produkta īsto raksturu un atšķirt 
to no pārtikas produktiem, ar kuriem to 
varētu sajaukt, komercnosaukumam 
pievieno informatīvu papildaprakstu, kam 
jāparādās komercnosaukuma tuvumā.
2.a) Izņēmuma gadījumos noieta 
dalībvalstī neizmanto ražotājas dalībvalstī 
izmantoto nosaukumu, ja pārtikas 
produkts, ko tas apzīmē, tik ļoti atšķiras 
pēc sava sastāva vai izgatavošanas no 
pārtikas produkta, kas pazīstams ar šādu 
nosaukumu, ka 2. punkta noteikumi 
patērētājiem noieta dalībvalstī nevar 
pietiekami nodrošināt precīzu 
informāciju.
2.b) Produkta komercnosaukumu nedrīkst 
aizstāt ar preču zīmi, zīmolu vai izdomātu 
nosaukumu.
2.c) Produkta komercnosaukumā ietver 
vai tam pievieno norādes par pārtikas 
produkta fizikālo stāvokli vai īpašo 
apstrādi, kam tas bijis pakļauts 
(piemēram, saberzts pulverī, liofilizēts, 
dziļi sasaldēts, koncentrēts, kūpināts), 
visos gadījumos, kad šādas informācijas 
nepieminēšana varētu radīt neizpratni 
pircējos.
2.d) Uz visiem  pārtikas produktiem, kas 
apstrādāti ar jonizējošo starojumu, jābūt 
norādei „apstarots” vai ,,apstrādāts ar 
jonizējošo starojumu”.
2.e) V pielikumā ir iekļautas īpašas 
prasības attiecībā uz apzīmējumu „maltā 
gaļa”.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu atbilstību mērķim panākt vienkāršošanu un labāku likumdošanas procesu, 
vienam panta regulas tekstā (šajā gadījumā 18. pantam) jāattiecas uz noteikumiem par 
pārtikas produkta komercnosaukumu. Pašreizējie noteikumi Direktīvā 2000/13/EK 
(Marķējuma direktīvā) ir skaidri un nepārprotami, tādēļ tos vajadzētu izmantot (skatīt 
5. pantu).
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Grozījums Nr. 398
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka sastāvdaļu marķēšanas 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru;

svītrots

Or. fi

Pamatojums

Svarīgi, lai patērētājus informētu arī par alkoholisko dzērienu sastāvdaļām. Tas ir īpaši 
svarīgi patērētājiem, kuri slimo, piemēram, ar diabētu.
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Grozījums Nr. 399
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka sastāvdaļu marķēšanas 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu pieprasīt īpašus noteikumus attiecībā uz visiem alkoholiskiem dzērieniem, jo 
patērētājiem jābūt informētiem par galveno uzturvielu kvantitāti un kvalitāti šajos dzērienos, 
piemēram par ogļhidrātiem, kā arī kopējo enerģētisko vērtību.
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Grozījums Nr. 400
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka sastāvdaļu marķēšanas 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā šās regulas mērķis ir panākt augstu patērētāju veselības līmeni, nav saprotams, kāpēc 
tieši alkoholiskiem dzērieniem vajadzētu noteikt priekšrocības un uz tiem neattiecināt 
marķēšanas prasības.
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Grozījums Nr. 401
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka sastāvdaļu marķēšanas 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru; 

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 402
John Bowis

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 

b) dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir lielāka par 1,2 %.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
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definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu līdzvērtīgus konkurences apstākļus, pret visiem alkoholiskajiem dzērieniem 
vajadzētu būt līdzīgai attieksmei, lai izvairītos no konkurenci kropļojošiem sarežģījumiem. 

Grozījums Nr. 403
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 

e) alkoholiskiem dzērieniem. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;
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pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

Or. de

Pamatojums

Ja uz vīnu, alu un stiprajiem dzērieniem prasību neattiecina, taču uz citiem dzērieniem —
attiecina, nebūs iespējama nozares noteikumu saskaņošana. Tas vieniem produktiem sniegtu 
priekšrocības, bet citiem — radītu diskriminējošus apstākļus.  Tas kropļotu konkurenci, un 
patērētāji tiktu maldināti par dažādu ražojumu attiecīgajām sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 404
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz vīnu un šim 
ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka sastāvdaļu 
marķēšanas noteikumus. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru; 
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procedūru; 

Or. en

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir nodrošināt, lai patērētāji būtu informēti par sastāvdaļām, kuras 
izmantotas alus un stipro alkoholisko dzērienu ražošanā. Šajos produktos izmantotās 
sastāvdaļas var būt ļoti dažādas. Piemēram, alū miežus ievērojamā apjomā var aizstāt 
kukurūza. 27. apsvērumā noteikts, ka jāsniedz informācija arī par jauktu alkoholisko dzērienu 
sastāvdaļām, lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai. Šādu informāciju ir jāsniedz arī par alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 405
Graham Watson, Jules Maaten

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

e) vīnam, kā noteikts Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1493/1999 un Nr. 1601/1991, 
augļu vīnam, kā norādīts Padomes
Regulas (EK) Nr. 1493/1999 VII 
pielikuma C daļas 2. punktā, sidram, 
bumbieru vīnam un medalum gan 
aromatizētiem, gan nē, alum un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes [..] Regulā (EK) Nr. [..] par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.

Or. en
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Pamatojums

Lai izvairītos no diskriminācijas attiecībā uz augļu vīniem, aromatizētiem vīniem un sidru, 
kuri ir raudzēti alkoholiskie dzērieni tāpat kā vīns un alus.

Grozījums Nr. 406
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

e) vīnu kategorijām, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 479/2008, produktiem, 
kā norādīts Padomes Regulā (EEK) 
Nr. 1601/91 un tamlīdzīgiem produktiem, 
kas iegūti no citiem augļiem, nevis 
vīnogām, alum un alkoholiskajiem 
dzērieniem, kā noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes Regulā (EK) 
Nr. 110/2008; ir ierosināts mainīt 
formulējumu, tiklīdz ir pieņemtas regulas 
par vīna un alkoholisko dzērienu tirgus 
kopīgo organizāciju. Komisija [piecus 
gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā] 
sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

Or. es

Pamatojums

Tiek ierosināts mainīt formulējumu, tiklīdz ir pieņemtas regulas par vīna un alkoholisko 
dzērienu tirgus kopīgo organizāciju.
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Grozījums Nr. 407
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, vīna 
produktiem, kā noteikts Padomes Regulā 
(EK) Nr. 479/2008 un Nr. 1601/1991, 
augļu alum, alum, stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra 
Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro 
alkoholisko dzērienu un citu alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

Or. de

Pamatojums

Alkoholiskajiem dzērieniem principā nav jāietilpst šīs regulas darbības jomā — tiem ir 
nepieciešami īpaši noteikumi. Šeit vispirms būtu jānoskaidro principiāli jautājumi, jo, piem., 
stipro alkoholisko dzērienu gadījumā atsauces lielums par uzturvielām attiecībā uz 100 ml 
būtu ļoti apšaubāms un alkoholiskajos dzērienos nav daudzu uzturvielu, kuras ir pārtikas 
produktos.  
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Grozījums Nr. 408
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89.

e) vīnam, kā noteikts Padomes Regulā 
(EK) Nr. 1493/1999, aromatizētiem vīna 
dzērieniem un aromatizētu vīna produktu 
kokteiļiem, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1601/1991, augļu vīnam, 
kā norādīts Padomes Regulas (EK) 
Nr. 1493/1999 VII pielikuma C daļas 
2. punktā, sidram, bumbieru vīnam un 
medalum (gan aromatizētiem, gan nē),
alum un stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kā noteikts 2. panta 1. punktā 
Eiropas Parlamenta un Padomes [..] Regulā 
(EK) Nr. [..] par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89.

Or. en

Pamatojums  co

Lai izvairītos no diskriminācijas attiecībā uz augļu vīniem, aromatizētiem vīniem, sidru, 
bumbieru vīnu, medalu, gan aromatizētiem, gan nē, kuri ir raudzēti alkoholiskie dzērieni 
tāpat kā vīns un alus.

Grozījums Nr. 409
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 

e) vīnam un vīna produktiem, kā noteikts 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 479/2008 un Padomes 
1991. gada 10. jūnija Regulā (EEK) 
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Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

Nr. 1601/91, alum un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes [..] Regulā (EK) Nr. [..] par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:

a) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 113. panta 1. punktā;
b) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EK) Nr. 1601/91, ar ko 
nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu 
— saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 13. pantā;
c) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89 — saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
X pantā.
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d) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 410
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru;

e) vīnam un vīna produktiem, kā noteikts 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa 
Regulā (EK) Nr. 479/2008 un Padomes 
1991. gada 10. jūnija Regulā (EEK) 
Nr. 1601/91, alum un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes [..] Regulā (EK) Nr. [..] par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr.1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par 
19. panta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:
a) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 113. panta 1. punktā;
b) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EK) Nr. 1601/91, ar ko 
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nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu 
— saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 13. pantā;
c) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89 — saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
X pantā.
d) attiecībā uz citiem produktiem —
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Vīniem paredzēto atbrīvojumu noteikšana ir jāgroza, lai nodrošinātu, ka nevienam vīna 
produktam, kas definēts un reglamentēts ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91, nepiemēro 
prasību uzskaitīt sastāvdaļas un norādīt uzturvērtību. Vīna produkti ir definēti un 
reglamentēti ar 2008. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju un ar Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulu (EK) Nr. 1601/91 par 
aromatizētiem vīniem un citiem vīna produktiem.

Grozījums Nr. 411
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
20. pants – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) vīnam, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alum un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kā 
noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 

e) vīnam, kā noteikts Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008, alum 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
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Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās
spēkā] sagatavo ziņojumu par 19. panta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
sastāvdaļu marķēšanas noteikumus. 
Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:

-i) attiecībā uz produktiem, kas noteikti 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju — saskaņā ar vadības 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
113. panta 1. punktā;
-ii) attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas noteikti Padomes 
2008. gada 15. janvāra Regulā (EK) 
Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 — saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
25 panta 2. punktā;
-iii) attiecībā uz citiem alkoholiskiem 
dzērieniem saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Tehniskās procedūras, kas attiecas uz visiem vīna marķēšanas jautājumiem, ir jāiztirzā 
specifiskos noteikumos, piemēram, kopīga tirgus organizācijas noteikumos. 

Ņemot vērā kopīga tirgus organizācijas noteikumu izsmeļošo raksturu, kurā aptverti visas 
vīna noformēšanas un marķēšanas formas, mums ir jāsaglabā iespēja izstrādāt vietējos 
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noteikumus, pamatojoties uz konkrētiem komitoloģijas noteikumiem, kas izklāstīti kopīga vīna 
tirgus organizācijas noteikumos.

Grozījums Nr. 412
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
21. pants – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sastāvdaļu sarakstā nav jāiekļauj šādi 
pārtikas produkta sastāvdaļu elementi:

Sastāvdaļu sarakstā nav jāiekļauj šādi 
pārtikas produkta sastāvdaļu elementi, 
izņemot gadījumus, kad šīs sastāvdaļas ir 
ietvertas III pielikumā:

Or. en

Grozījums Nr. 413
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
21. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sastāvdaļu sarakstā nav jāiekļauj šādi 
pārtikas produkta sastāvdaļu elementi:

Par produkta sastāvdaļām nav uzskatāmi:

a) sastāvdaļas elementi, ko uz laiku atdala 
ražošanas procesā un vēlāk atkal pievieno, 
nepārsniedzot to sākotnējo daudzumu;

a) sastāvdaļas elementi, ko uz laiku atdala 
ražošanas procesā un vēlāk atkal pievieno, 
nepārsniedzot to sākotnējo daudzumu;

b) pārtikas produktu piedevas vai fermenti: b) pārtikas produktu piedevas vai fermenti:

i) kas atrodas attiecīgajā pārtikas produktā 
tikai tādēļ, ka ir vienā vai vairākās šā 
pārtikas produkta sastāvdaļās, ja vien tie 
nepilda tehnoloģiskas funkcijas 
galaproduktā, vai vai

i) kas atrodas attiecīgajā pārtikas produktā 
tikai tādēļ, ka ir vienā vai vairākās šā 
pārtikas produkta sastāvdaļās, ja vien tie 
nepilda tehnoloģiskas funkcijas 
galaproduktā, vai vai

ii) ko izmanto kā apstrādes palīglīdzekļus; ii) ko izmanto kā apstrādes palīglīdzekļus;
(c) vielas, ko attiecīgā daudzumā izmanto 
par šķīdinātāju vai vidi uzturvielām, 
pārtikas piedevām vai aromatizētājiem;

(c) vielas, ko tikai vajadzīgā daudzumā 
izmanto par šķīdinātāju vai vidi 
uzturvielām, pārtikas piedevām, 
aromatizētājiem, pārtikas fermentiem vai 
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citām vielām ar fizioloģisku vai 
tehnoloģisku mērķi;

d) vielas, kas nav pārtikas produktu 
piedevas, bet kuras lieto tādā pašā veidā un 
nolūkā kā pārstrādes palīglīdzekļus, un kas 
ir galaproduktā, arī pārveidotā veidā;

d) vielas, kas nav pārtikas produktu 
piedevas, bet kuras lieto tādā pašā veidā un 
nolūkā kā pārstrādes palīglīdzekļus, un kas 
ir galaproduktā, arī pārveidotā veidā;

e) ūdens: e) ūdens:
i) ja to izmanto ražošanas procesā tikai 
kādas koncentrētas vai atūdeņotas 
sastāvdaļas sākotnējās formas atgūšanai, 
vai

i) ja to izmanto ražošanas procesā tikai 
kādas koncentrētas vai atūdeņotas 
sastāvdaļas sākotnējās formas atgūšanai,vai

ii) kā šķidra vide, ko parasti nelieto cilvēku 
uzturā.

ii) kā šķidra vide, ko parasti nelieto cilvēku 
uzturā.

Or. de

Pamatojums

In Art 21 wird ohne nachvollziehbare Gründe ein Systemwechsel vorgeschlagen: Während 
bisher die angeführten Stoffe und  Erzeugnisse per gesetzlicher Fiktion aus dem 
Zutatenbegriff ausgenommen waren, sollen sie in Zukunft offensichtlich nur von der 
Verpflichtung zur Anführung im Zutatenverzeichnis ausgenommen sein. Der bisherige Ansatz 
sollte beibehalten werden. Eine Änderung hätte kritische Auswirkungen auf eine Vielzahl von 
EG-Rechtsvorschriften, die auf die Definition der „Lebensmittelzutat“ Bezug nehmen (ua EG-
VO Nr. 1829/2003 oder der künftigen EnzymVO [vgl. Ausnahmen in Art 2 Abs.4]).

Grozījums Nr. 414
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un uz etiķetes norāda
precīzu sastāvdaļas nosaukumu.

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un tās norāda 
sastāvdaļu sarakstā, lai nekavējoties 
varētu noteikt alerģijas vai 
nepanesamības iespēju.
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Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka sastāvdaļu nosaukumus ir jāizvēlas tādā veidā, lai cilvēki, 
kas cieš no alerģijas, varētu atpazīt sastāvdaļu alerģiju izraisošo potenciālu. 

Grozījums Nr. 415
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un uz etiķetes norāda 
precīzu sastāvdaļas nosaukumu.

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
noteiktie izņēmumi, un tās norāda 
sastāvdaļu sarakstā, lai potenciālie pircēji 
nekavējoties varētu noteikt alerģijas vai 
nepanesamības iespēju.

Or. de

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir precizēt, ka sastāvdaļu nosaukumus ir jāizvēlas tādā veidā, lai cilvēki, 
kas cieš no alerģijas, varētu atpazīt sastāvdaļu alerģiju izraisošo potenciālu. 

Grozījums Nr. 416
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 

1. Uz visām sastāvdaļām, kas uzskaitītas 
II pielikumā, vai vielām, kas cēlušās no 
minētajā pielikumā uzskaitītajām 
sastāvdaļām, attiecas minētajā pielikumā 
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noteiktie izņēmumi, un uz etiķetes norāda 
precīzu sastāvdaļas nosaukumu.

noteiktie izņēmumi, un uz etiķetes norāda 
precīzu sastāvdaļas nosaukumu vai vielu, 
kas izraisa alerģiju vai nepanesamību.

Or. en

Pamatojums

Būtu skaidrāk un efektīvāk marķējumā minēt vielu, kas izraisa alerģiju vai nepanesamību, 
nevis sastāvdaļu, kuras sastāvā ir šī viela.

Grozījums Nr. 417
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
22. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Vajadzības gadījumā var pieņemt sīki 
izstrādātus noteikumus 1. punktā minēto 
norāžu noformēšanai:
-a) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar vadības procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 113. panta 
1. punktā;
-b) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar 
ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu 
— saskaņā ar vadības procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 13. pantā;
-c) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Padomes 2008. gada 15. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
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ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 — saskaņā ar regulatīvo 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
25 panta 2. punktā;
-d) attiecībā uz citiem alkoholiskiem 
dzērieniem saskaņā ar 49. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Tehniskās procedūras, kas attiecas uz visiem vīna marķēšanas jautājumiem, ir jāiztirzā 
specifiskos noteikumos, piemēram, kopīga tirgus organizācijas noteikumos.

Ņemot vērā kopīga tirgus organizācijas noteikumu izsmeļošo raksturu, kurā aptverti visas 
vīna noformēšanas un marķēšanas formas, mums ir jāsaglabā iespēja izstrādāt vietējos 
noteikumus, pamatojoties uz konkrētiem komitoloģijas noteikumiem, kas izklāstīti kopīga vīna 
tirgus organizācijas noteikumos.

Grozījums Nr. 418
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
22. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Uz alkoholiskiem dzērieniem ir jābūt 
grūtniecēm paredzētam brīdinājumam 
saskaņā ar III. pielikumu.*

Or. en



PE418.218v01-00 78/173 AM\762307LV.doc

LV

Grozījums Nr. 419
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
23. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sastāvdaļas daudzumu vai
sastāvdaļu kategorijas daudzumu, ko 
izmanto, ražojot vai izgatavojot pārtikas 
produktu, uzrāda, ja:

1. Sastāvdaļas daudzumu vai sastāvdaļu 
kategorijas daudzumu, ko izmanto, ražojot 
vai izgatavojot pārtikas produktu, norāda 
saskaņā ar šo pantu.

2. Norāde, kas minēta 1. punktā, ir 
obligāta:

a) attiecīgā sastāvdaļa vai sastāvdaļu 
kategorija ir norādīta pārtikas produkta 
nosaukumā vai nosaukumā, ar kuru 
patērētājs parasti to saista;

a) ja attiecīgā sastāvdaļa vai sastāvdaļu 
kategorija ir norādīta pārtikas produkta 
komercnosaukumu vai nosaukumu, ar 
kuru patērētājs parasti to saista; vai

b) attiecīgo sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju marķējumā izceļ ar vārdu, 
zīmējumiem vai grafiskiem simboliem;

b) ja attiecīgo sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju marķējumā izceļ ar tekstu, attēlu 
vai zīmējumu; vai

c) attiecīgā sastāvdaļa vai sastāvdaļu 
kategorija būtiski raksturo pārtikas produktu 
un atšķir to no citiem produktiem, ar kuriem 
to var sajaukt nosaukuma vai izskata dēļ.

c) ja attiecīgā sastāvdaļa vai sastāvdaļu 
kategorija būtiski raksturo pārtikas 
produktu un atšķir to no citiem produktiem, 
ar kuriem to var sajaukt nosaukuma vai 
izskata dēļ; vai

2. Komisija var grozīt šā panta 1. punktu, 
pievienojot citus gadījumus. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

d) gadījumos, kas konstatēti saskaņā ar 
49. panta 2. punktā noteikto procedūru.

3. Šā panta 1. punkta piemērošanas 
tehniskie noteikumi, ieskaitot īpašos 
gadījumus, kad dažu sastāvdaļu 
daudzums nav jānorāda, noteikti 
VII pielikumā.

3. Panta 2. punktu nepiemēro:

a) sastāvdaļai vai sastāvdaļu kategorijai:
kuru sausais tīrsvars norādīts saskaņā ar 
8. panta 4. punktu, vai
kuru daudzums tāpat jāuzrāda marķējumā 
saskaņā ar Kopienas noteikumiem, vai
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kuru izmanto nelielos daudzumos kā 
aromatizētāju, vai
kura, lai arī tai piešķirts pārtikas produkta 
komercnosaukums, nespēj ietekmēt 
patērētāja izvēli noieta valstī, tāpēc ka 
daudzuma svārstības būtiski neskar 
pārtikas produkta īpašības un neatšķir to 
no līdzīgiem pārtikas produktiem. Ja rodas 
šaubas par šajā ievilkumā izklāstīto 
nosacījumu ievērošanu, piemēro 49. panta 
2. punktā noteikto procedūru;
b) ja īpaši Kopienas noteikumi precīzi fiksē 
sastāvdaļas vai sastāvdaļu kategorijas 
daudzumu, ko nav paredzēts norādīt 
marķējumā;
c) 6. panta 5. punkta ceturtajā un piektajā 
ievilkumā minētajos gadījumos;
d) gadījumos, kas noteikti saskaņā ar 49. 
panta 2. punktā izklāstīto procedūru.
4. Norādītais daudzums procentos atbilst 
sastāvdaļas vai sastāvdaļu daudzumam 
tās/to izmantošanas brīdī. Tomēr 
Kopienas noteikumi pieļauj atkāpes no šā 
principa attiecībā uz dažiem pārtikas 
produktiem. Šādus noteikumus pieņem 
saskaņā ar 49. panta 2. punktā noteikto 
procedūru.
5. Šā panta 1. punktā minētā norāde 
parādās pārtikas produkta 
komercnosaukumā vai blakus tam, vai arī 
to sastāvdaļu uzskaitījumā, kas ir saistībā ar 
attiecīgo sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju.
6. Šo pantu piemēro, neierobežojot 
Kopienas noteikumus par uzturvielu 
marķēšanu pārtikas produktos.

Or. en

Pamatojums

Netiek atbalstīta šeit un turpmāk ieteiktā šāda noteikumu atdalīšana. Pielikuma noteikumi ir 
tiesību normu fundamentāli elementi, nevis tikai tehnisks teksts, ko iekļaut pielikumā. Teksta 
konsekvences un piemērojamības labad pielikumā būtu jāiekļauj tikai tehniska rakstura teksts. 
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Tāds pats komentārs un pamatojums attiecas uz 18. un 25. pantu.

Grozījums Nr. 420
John Bowis

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fasēto pārtikas produktu neto masu 
norāda attiecīgi litros, centilitros, mililitros, 
kilogramos vai gramos:

1. Fasēto pārtikas produktu neto masu 
norāda attiecīgi litros, centilitros, mililitros, 
kilogramos vai gramos, vai, kā paredzēts 
valstu tiesību aktos:

a) tilpuma vienībās — šķidrumiem;
b) masas vienībās — pārējiem 
produktiem.

Or. en

Pamatojums

Prasība pārdod šķidrumus mililitros u.c. tilpuma vienībās, bet cietas vielas — masas vienībās, 
ir pārāk ierobežojoša. Ir daudzi piemēri, kad šķidrumus pārdod pēc svara (medus un jogurts), 
bet cietas vielas — pēc tilpuma.

Grozījums Nr. 421
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
24. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Fasēto pārtikas produktu neto masu 
norāda attiecīgi litros, centilitros, mililitros, 
kilogramos vai gramos:

1. Fasēto pārtikas produktu neto masu 
norāda attiecīgi litros, centilitros, mililitros, 
kilogramos vai gramos:

a) tilpuma vienībās — šķidrumiem; a) tilpuma vienībās — šķidrumiem 
Padomes 1985. gada 27. jūnija Direktīvas 
85/339/EEK par pārtikā lietojamo 
šķidrumu taru nozīmē;

b) masas vienībās — pārējiem produktiem. b) masas vienībās - pārējiem produktiem.
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Or. de

Pamatojums

Lingvistisks pielāgojums, lai saskaņotu ar terminoloģiju, kas izmantota Direktīvā 2000/13/EK 
(Marķējuma direktīva).

Panta 1. punktam vajadzētu būt precīzākam, jo attiecībā uz dažiem pārtikas produktiem 
(tostarp kečupam, mērcēm, majonēzei, saldējumam vai garšvielām) ir praktiska juridiska 
neskaidrība par robežšķirtni starp cietu un šķidru produktu.

Grozījums Nr. 422
John Bowis

Regulas priekšlikums
24. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja Kopienas noteikumi vai, ja tādu 
nav, valsts noteikumi pieprasa norādīt 
noteikta tipa daudzumu (piemēram, 
nominālo daudzumu, minimālo 
daudzumu, vidējo daudzumu), šis 
daudzums šajā direktīvā uzskatāms par 
neto daudzumu.

Or. en

Pamatojums

Prasība pārdod šķidrumus mililitros u.c. tilpuma vienībās, bet cietas vielas — masas vienībās, 
ir pārāk ierobežojoša. Ir daudzi piemēri, kad šķidrumus pārdod pēc svara (medus un jogurts), 
bet cietas vielas — pēc to tilpuma.
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Grozījums Nr. 423
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produktiem, kas no 
mikrobioloģijas viedokļa ir īpaši ātrbojīgi un 
tādēļ pēc īsa brīža var radīt tiešas briesmas 
cilvēka veselībai, minimālo derīguma termiņu 
aizvieto ar ,,izlietot līdz” datumu. 

1. Pārtikas produkta minimālais derīguma 
termiņš ir termiņš, līdz kuram šis pārtikas 
produkts saglabā tam raksturīgās 
īpašības, ja to pienācīgi uzglabā. To 
norāda saskaņā ar 2. līdz 5. punktu.

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

2. Pirms šā termiņa jābūt vārdiem:

,,Ieteicams līdz…”, kad termiņā ietilpst 
dienas norāde,
,,Ieteicams līdz…beigām” pārējos 
gadījumos.

3. Regulas IX pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto minimālā derīguma 
termiņa norādīšanas veidu var precizēt 
saskaņā ar regulas 49. panta 2. punktā 
noteikto procedūru.

3. Vārdkopu, kas minēta 2. punktā, 
papildina ar:

- konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Vajadzības gadījumā šīm norādēm 
pievieno glabāšanas noteikumu aprakstu, 
kas jāievēro, ja produkts uzglabājams šajā 
noteiktajā laikposmā.
4. Datums sastāv no dienas, mēneša un 
gada nešifrētā hronoloģiskā veidā.
Tomēr attiecībā uz pārtikas produktiem:
– kuru derīguma termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus, pietiek ar to, ka norāda dienu 
un mēnesi,
– kuru derīguma termiņš pārsniedz trīs 
mēnešus, bet nepārsniedz 18 mēnešus, 
pietiek ar to, ka norāda mēnesi un gadu,
- kuru derīguma termiņš pārsniedz 18 
mēnešus, pietiek ar to, ka norāda gadu.
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Datuma norādes veidu var precizēt 
saskaņā ar 20. panta 2. punktā noteikto 
procedūru.
5. Ievērojot Kopienas noteikumus, kas 
ievieš citus datuma norādes veidus, 
derīguma termiņš nav jānorāda:
- svaigiem augļiem un dārzeņiem, arī 
kartupeļiem, kas nav mizoti, griezti vai 
līdzīgi apstrādāti; šī atkāpe neattiecas uz 
diedzētām sēklām un līdzīgiem 
produktiem, piemēram, uz pākšaugu 
dzinumiem,
– vīniem, liķiera vīniem, dzirkstošajiem 
vīniem, aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no augļiem, kuri 
nav vīnogas, sidram, bumbieru vīnam, 
medalum, gan aromatizētiem, gan nē, un 
dzērieniem ar KN kodu 2206 00 91, 2206 
00 93 un 2206 00 99, kas izgatavoti no 
vīnogām vai vīnogu misas,
- dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir 10 % vai lielāka;
– bezalkoholiskajiem dzērieniem, augļu 
sulām, augļu nektāriem un
alkoholiskajiem dzērieniem atsevišķā 
traukā, kas lielāks par pieciem litriem, un 
kuri paredzēti sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem,
- maizes vai konditorejas izstrādājumiem, 
ko, ņemot vērā to īpatnības, parasti patērē 
24 stundu laikā pēc izgatavošanas;
– etiķim,
- vārāmajam sālim;
- cukuram cietā veidā,
- saldumiem, kas sastāv gandrīz vienīgi no 
aromatizēta un/vai iekrāsota cukura,
- košļājamai gumijai un līdzīgiem 
košļājamiem produktiem,
porcijsaldējumam.
2. ,,Izlietot līdz” datumu norāda šādi:
a) pirms šā datuma jābūt vārdiem ,,Izlietot 
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līdz...”;
b) šā punkta a) apakšpunktā minētos 
vārdus papildina ar:
1. konkrētu datumu, vai
2.a norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Šīs norādes papildina ar glabāšanas 
noteikumu aprakstu, kas jāievēro.
c) Datums ietver dienu, mēnesi un, 
iespējams, gadu, šādā secībā un nešifrētā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Noteikumam būtu saprotamā veidā un vienviet jāregulē gan minimālais derīguma termiņš,
gan izlietošanas termiņš. Pielikuma noteikumi ir tiesību normu fundamentāli elementi, nevis 
tikai tehnisks teksts, ko iekļaut pielikumā. 
Noteikumiem par sidru, bumbieru vīnu, medalu, gan aromatizētiem, gan nē, jābūt tādiem 
pašiem, kādi tie ir attiecībā uz citiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri ir nosaukti, bet uz 
kuriem neattiecas saraksta teksts tādā formā, kāds tas ir pašreiz.

Grozījums Nr. 424
John Bowis

Regulas priekšlikums
25. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālais derīguma termiņš un ,,izlietot 
līdz” datums

Derīguma termiņi („ieteicams līdz” un 
,,izlietot līdz” datums)

Or. en

Pamatojums

Par derīguma termiņu norādīšanu pastāv neskaidrības — kādi datumi un kuriem pārtikas 
produktiem ir jānorāda. Ierosinātā grozījuma mērķis ir vienkāršot priekšlikumu un tādējādi 
palīdzēt pārtikas ražošanas uzņēmumiem pareizi pielietot atbilstīgu derīguma termiņa norādi.
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Grozījums Nr. 425
John Bowis

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produktiem, kas no 
mikrobioloģijas viedokļa ir īpaši ātrbojīgi 
un tādēļ pēc īsa brīža var radīt tiešas 
briesmas cilvēka veselībai, minimālo 
derīguma termiņu aizvieto ar ,,izlietot 
līdz” datumu.

1. Derīguma termiņam ir jābūt „ieteicams 
līdz” datumam vai „izlietot līdz” 
datumam, un to norāda saskaņā ar 
IX pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Par derīguma termiņu norādīšanu pastāv neskaidrības — kādi datumi un kuriem pārtikas 
produktiem ir jānorāda. Ierosinātā grozījuma mērķis ir vienkāršot priekšlikumu un tādējādi 
palīdzēt pārtikas ražošanas uzņēmumiem pareizi pielietot atbilstīgu derīguma termiņa norādi.

Grozījums Nr. 426
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
25. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produktiem, kas no 
mikrobioloģijas viedokļa ir īpaši ātrbojīgi 
un tādēļ pēc īsa brīža var radīt tiešas 
briesmas cilvēka veselībai, minimālo 
derīguma termiņu aizvieto ar ,,izlietot līdz” 
datumu. 

1. Pārtikas produktiem, kas no 
mikrobioloģijas viedokļa ir īpaši ātrbojīgi 
un tādēļ pēc īsa brīža var radīt tiešas 
briesmas cilvēka veselībai, minimālo 
derīguma termiņu aizvieto ar ,,izlietot līdz” 
datumu un gaļas un mājputnu produktu 
gadījumā ar nokaušanas datumu..

Or. en
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Grozījums Nr. 427
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
25. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25. pants 25. pants
Minimālais derīguma termiņš un ,,izlietot 

līdz” datums
Minimālais derīguma termiņš un ,,izlietot 

līdz” datums
1. Pārtikas produktiem, kas no 
mikrobioloģijas viedokļa ir īpaši ātrbojīgi 
un tādēļ pēc īsa brīža var radīt tiešas 
briesmas cilvēka veselībai, minimālo 
derīguma termiņu aizvieto ar ,,izlietot 
līdz” datumu.

1. Pārtikas produkta minimālais derīguma 
termiņš ir termiņš, līdz kuram šis pārtikas 
produkts saglabā tam raksturīgās 
īpašības, ja to pienācīgi uzglabā. To 
norāda saskaņā ar 2. līdz 5. punktu.

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

2. Pirms šā termiņa jābūt vārdiem:

,,Ieteicams līdz…”, kad termiņā ietilpst 
dienas norāde,
,,Ieteicams līdz…beigām” pārējos 
gadījumos.

3. Regulas IX pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto minimālā 
derīguma termiņa norādīšanas veidu var 
precizēt saskaņā ar regulas 49. panta 
2. punktā noteikto procedūru.

3. Vārdkopu, kas minēta 2. punktā, 
papildina ar:

konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Vajadzības gadījumā šīm norādēm 
pievieno glabāšanas noteikumu aprakstu, 
kas jāievēro, ja produkts uzglabājams šajā 
noteiktajā laikposmā.
4. Datums sastāv no dienas, mēneša un 
gada nešifrētā hronoloģiskā veidā.
Tomēr attiecībā uz pārtikas produktiem:
– kuru derīguma termiņš nepārsniedz trīs 
mēnešus, pietiek ar to, ka norāda dienu 
un mēnesi,
– kuru derīguma termiņš pārsniedz trīs 
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mēnešus, bet nepārsniedz 18 mēnešus, 
pietiek ar to, ka norāda mēnesi un gadu,
- kuru derīguma termiņš pārsniedz 18 
mēnešus, pietiek ar to, ka norāda gadu.
Datuma norādes veidu var precizēt 
saskaņā ar 20. panta 2. punktā noteikto 
procedūru.
5. Ievērojot Kopienas noteikumus, kas 
ievieš citus datuma norādes veidus, 
derīguma termiņš nav jānorāda:
- svaigiem augļiem un dārzeņiem, arī 
kartupeļiem, kas nav mizoti, griezti vai 
līdzīgi apstrādāti; šī atkāpe neattiecas uz 
diedzētām sēklām un līdzīgiem 
produktiem, piemēram, uz pākšaugu 
dzinumiem,
– vīniem, liķiera vīniem, dzirkstošajiem 
vīniem, aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no augļiem, kuri 
nav vīnogas, sidram, bumbieru vīnam, 
medalum, gan aromatizētiem, gan nē, un 
dzērieniem ar KN kodu 2206 00 91, 2206 
00 93 un 2206 00 99, kas izgatavoti no 
vīnogām vai vīnogu misas,
- dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir 10 % vai lielāka;
– bezalkoholiskajiem dzērieniem, augļu 
sulām, augļu nektāriem un 
alkoholiskajiem dzērieniem atsevišķā 
traukā, kas lielāks par pieciem litriem, un 
kuri paredzēti sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem,
- maizes vai konditorejas izstrādājumiem, 
ko, ņemot vērā to īpatnības, parasti patērē 
24 stundu laikā pēc izgatavošanas;
– etiķim,
- vārāmajam sālim;
- cukuram cietā veidā,
- saldumiem, kas sastāv gandrīz vienīgi no 
aromatizēta un/vai iekrāsota cukura,
- košļājamai gumijai un līdzīgiem 
košļājamiem produktiem, 
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porcijsaldējumam.
2. ,,Izlietot līdz” datumu norāda šādi:
a) pirms šā datuma jābūt vārdiem ,,Izlietot 
līdz...”;
b) šā punkta a) apakšpunktā minētos 
vārdus papildina ar:
konkrētu datumu, vai
norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Šīs norādes papildina ar glabāšanas 
noteikumu aprakstu, kas jāievēro.
c) Datums ietver dienu, mēnesi un, 
iespējams, gadu, šādā secībā un nešifrētā 
veidā.

Or. en

Pamatojums

Noteikumam būtu saprotamā veidā un vienviet jāregulē gan minimālais derīguma termiņš, 
gan izlietošanas termiņš.

Grozījums Nr. 428
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

2. Attiecīgo datumu norāda šādi:

A. MINIMĀLAIS DERĪGUMA 
TERMIŅŠ
a) Pirms šā termiņa jābūt vārdiem:
- ,,Ieteicams līdz…”, kad termiņā ietilpst 
dienas norāde,
- ,,Ieteicams līdz…beigām” pārējos 
gadījumos.
b) Vārdkopu, kas minēta a) apakšpunktā, 



AM\762307LV.doc 89/173 PE418.218v01-00

LV

papildina ar:
- konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Vajadzības gadījumā šīm norādēm 
pievieno glabāšanas noteikumu aprakstu, 
kas jāievēro, ja produkts uzglabājams šajā 
noteiktajā laikposmā.
c) Datums sastāv no dienas, mēneša un 
gada šādā secībā nešifrētā veidā.
Tomēr attiecībā uz pārtikas produktiem:
– kuru derīguma termiņš ir mazāks par 
trim mēnešiem — norāda dienu un 
mēnesi;
- kuru derīguma termiņš pārsniedz trīs, 
bet nepārsniedz 18 mēnešus — norāda 
mēnesi un gadu; 
- kuru derīgums pārsniedz 18 mēnešus —
pietiek norādīt gadu.

d) Ievērojot Kopienas noteikumus, kas 
ievieš citus datuma norādes veidus, 
derīgums nav jānorāda:
- svaigiem augļiem un dārzeņiem, arī 
kartupeļiem, kas nav mizoti, griezti vai 
līdzīgi apstrādāti; šī atkāpe neattiecas uz 
diedzētām sēklām un līdzīgiem 
produktiem, piemēram, uz pākšaugu 
dzinumiem;
– vīniem, liķiera vīniem, dzirkstošajiem 
vīniem, aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no citiem augļiem, 
nevis no vīnogām, un dzērieniem ar KN 
kodu 2206 00 91, 2206 00 93 un 
2206 00 99, kas izgatavoti no vīnogām vai 
vīnogu mizas;
- dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir 10 % vai lielāka;
– bezalkoholiskajiem dzērieniem, augļu 
sulām, augļu nektāram un 
alkoholiskajiem dzērieniem atsevišķā 
traukā, kuru spirta tilpumkoncentrācija ir 
lielāka nekā 1,2 %, atsevišķos traukos, 
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kuru tilpums pārsniedz piecus litrus, un 
kuri paredzēti ēdināšanas iestādēm;
– maizes vai konditorejas izstrādājumiem, 
ko, ņemot vērā to īpatnības, parasti patērē 
24 stundu laikā pēc izgatavošanas;
– etiķim,
– vārāmajam sālim;
– cukuram cietā veidā,
- saldumiem, kas sastāv gandrīz vienīgi no 
aromatizēta un/vai iekrāsota cukura,
– košļājamai gumijai un līdzīgiem 
košļājamiem produktiem,
– porcijsaldējumam.
B. IZLIETOŠANAS DATUMS
(a) Pirms šā datuma jābūt vārdiem 
,,Izlietot līdz...”;
b) šā punkta a) apakšpunktā minētos 
vārdus papildina ar:
- konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Šīs norādes papildina ar glabāšanas 
noteikumu aprakstu, kas jāievēro.
c) Datums ietver dienu, mēnesi un, 
iespējams, gadu, šādā secībā un nešifrētā 
veidā.
d) Sīki izstrādātus noteikumus par 
minimālā derīguma termiņa norādīšanu 
šā punkta A daļas c) apakšpunktā var 
pieņemt atbilstīgi regulatīvajai procedūrai 
saskaņā ar 49. panta 2. punktu. 
C. RAŽOŠANAS DATUMS
a) Pirms šā datuma jābūt vārdiem 
,,ražots...”;
b) vārdkopu, kas minēta a) apakšpunktā, 
papildina ar:
- konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
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c) Datums ietver dienu, mēnesi un, 
iespējams, gadu, šādā secībā un nešifrētā 
veidā.

Or. de

Pamatojums

Skaidrības apsvērumu dēļ IX pielikumu iekļauj normatīvajā tekstā un papildina, pievienojot 
ražošanas datumu saskaņā ar 2. panta 2. punkta A daļas b) apakšpunktu (jauns).

Grozījums Nr. 429
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

2. Attiecīgo datumu norāda šādi:

A. MINIMĀLAIS DERĪGUMA 
TERMIŅŠ

a) Pirms šā termiņa jābūt vārdiem:
- ,,Ieteicams līdz…”, kad termiņā ietilpst 
dienas norāde;
- ,,Ieteicams līdz…beigām” pārējos 
gadījumos.
b) Vārdkopu, kas minēta a) apakšpunktā, 
papildina ar:
- konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Vajadzības gadījumā šīm norādēm 
pievieno glabāšanas noteikumu aprakstu, 
kas jāievēro, ja produkts uzglabājams šajā 
noteiktajā laikposmā.
c) Datums ietver dienu, mēnesi un gadu 
nešifrētā veidā un šādā secībā, un ir tādā 
pašā valodā, kā marķējums.
d) Ievērojot Kopienas noteikumus, kas 
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ievieš citus datuma norādes veidus, 
derīguma termiņš nav jānorāda:
- svaigiem augļiem un dārzeņiem, arī 
kartupeļiem, kas nav mizoti, griezti vai 
līdzīgi apstrādāti; šī atkāpe neattiecas uz 
diedzētām sēklām un līdzīgiem 
produktiem, piemēram, uz pākšaugu 
dzinumiem,
– vīniem, dzirkstošajiem vīniem, 
aromatizētiem vīniem un līdzīgiem 
produktiem, kas iegūti no citiem augļiem, 
nevis no vīnogām, un dzērieniem ar KN 
kodu 2206 00 91, 2206 00 93 un 2206 00 
99, kas izgatavoti no vīnogām vai vīnogu 
misas,
– dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir 10 % vai lielāka;
– bezalkoholiskajiem dzērieniem, augļu 
sulām, augļu nektāriem un 
alkoholiskajiem dzērieniem, kuru spirta 
tilpumkoncentrācija ir vismaz 1,2 %, 
atsevišķā traukā, kas lielāks par pieciem 
litriem, un kuri paredzēti sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumiem,
– maizes vai konditorejas izstrādājumiem, 
ko, ņemot vērā to īpatnības, parasti patērē 
24 stundu laikā pēc izgatavošanas;
– etiķim;
– vārāmajam sālim;
– cukuram cietā veidā;
- saldumiem, kas sastāv gandrīz vienīgi 
no aromatizētājiem un/vai iekrāsota 
cukura;
– košļājamai gumijai un līdzīgiem 
košļājamiem produktiem;
– porcijsaldējumam.
B. IZLIETOŠANAS DATUMS
a) Pirms šā datuma jābūt vārdiem 
,,Izlietot līdz...”;
b) šā punkta a) apakšpunktā minētos 
vārdus papildina ar:
- konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
Šīs norādes papildina ar glabāšanas 
noteikumu aprakstu, kas jānodrošina.



AM\762307LV.doc 93/173 PE418.218v01-00

LV

c) Datums ietver dienu, mēnesi un gadu 
nešifrētā veidā un šādā secībā, un ir tādā 
pašā valodā, kā marķējums.
d) Regulas IX pielikuma 1. punkta 
c) apakšpunktā minēto minimālā 
derīguma termiņa norādīšanas veidu var 
precizēt saskaņā ar regulas 49. panta 
2. punktā noteikto procedūru.
C. RAŽOŠANAS DATUMS
a) Pirms šā datuma jābūt vārdiem 
,,Ražošanas datums”;
b) šā punkta a) apakšpunktā minētos 
vārdus papildina ar:
- konkrētu datumu, vai
- norādi uz to, kur šis datums atrodams 
marķējumā.
c) Datums ietver dienu, mēnesi un gadu 
nešifrētā veidā un šādā secībā, un ir tādā 
pašā valodā, kā marķējums.

Or. hu

Pamatojums

Kiemelten fotnos, hogy az Európai Unió országaiban forgalomba kerülő élelemiszeripari 
termékeken azonos módon, azonos sorrendben szerepeljenek a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamra, valamint a gyártási időpontra vonatkozó információk, ahogyan 
azt a jelentéstevő javaslata is tartalmazza. Azonban megoldásra váró problémának találom, 
hogy az Európai Unió hivatalos nyelvei eltérő sorrendben használják a dátumokat. Ahhoz, 
hogy minden európai fogyasztó számára érthető legyen a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartam, valamint a gyártási időpont  fontos, hogy tájékoztatást kapjanak 
arról, hogy a címkén, vagy az élelmiszeripari termék fedelén jelzett a minőségmegőrzési- és 
fogyaszthatósági időtartamnál, valamint a gyártási időpontnál feltüntetett számok milyen 
sorrendben tartalmazzák az  információt. 

A következetes fogyasztói magatartás kialakulását, amely jelen javaslat alapvető céljai közé 
tartozik, nagymértékben befolyásolja az információk közzétételének következetlensége. 
Mindemiatt nem tartom támogathatónak az időbeli korlátok felállítását, s az azokhoz rendelt 
eltérő dátumozások bevezetését, ahogyan azt a jelentéstevő javasolja.
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Grozījums Nr. 430
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu. 

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu. Tas nedrīkst būt 
apslēpts, un to ir jānorāda skaidri 
saredzamā veidā.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik minimālā derīguma termiņa datums bieži ir apslēpts un grūti atrodams.

Grozījums Nr. 431
John Bowis

Regulas priekšlikums
25. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecīgo datumu norāda saskaņā ar 
regulas IX pielikumu.

2. Pārtikas produktiem, kas nepareizas 
uzglabāšanas gadījumā pēc īsa brīža var 
radīt tiešas briesmas cilvēka veselībai 
patogēnu mikroorganismu savairošanās 
dēļ, jānorāda ,,izlietot līdz” datumu.

Or. en

Pamatojums

Par derīguma termiņu norādīšanu pastāv neskaidrības — kādi datumi un kuriem pārtikas 
produktiem ir jānorāda. Ierosinātā grozījuma mērķis ir vienkāršot priekšlikumu un tādējādi 
palīdzēt pārtikas ražošanas uzņēmumiem pareizi pielietot atbilstīgu derīguma termiņa norādi.
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Grozījums Nr. 432
John Bowis

Regulas priekšlikums
25. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a „Ieteicams līdz” datums ir datums, 
līdz kuram pārtikas produkts saglabā tam 
raksturīgās īpašības, ja to pienācīgi 
uzglabā. 

Or. en

Pamatojums

Par derīguma termiņu norādīšanu pastāv neskaidrības — kādi datumi un kuriem pārtikas 
produktiem ir jānorāda. Ierosinātā grozījuma mērķis ir vienkāršot priekšlikumu un tādējādi 
palīdzēt pārtikas ražošanas uzņēmumiem pareizi pielietot atbilstīgu derīguma termiņa norādi.

Grozījums Nr. 433
John Bowis

Regulas priekšlikums
25.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

25.a pants
Izcelsme un izcelsmes vieta

1. Ja saskaņā ar 9. panta 1. punkta 
i) apakšpunktu ir norādīta izcelsme vai 
izcelsmes vieta, piemēro šādus 
noteikumus:
i) Ja gaļa ir pārtikas produkta 
raksturīga(-s) sastāvdaļa(-s) un izcelsmes 
valsts vai valstis vai izcelsmes vieta gaļai 
atšķiras no pārtikas produkta, norāda arī 
minētās(-o) gaļas sastāvdaļas(-u) 
izcelsmes valsti vai valstis vai izcelsmes 
vietu.
Ja gaļu piegādā no divām vai vairāk 
valstīm vai izcelsmes vietām, var norādīt 
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šo valstu vai izcelsmes vietu sarakstu.
ii) Attiecībā uz svaigu gaļu, izņemot 
mājputnu gaļu no trešām valstīm, liellopu 
un teļa gaļu, norādītā izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta var būt viena un tā pati 
tikai tad, ja dzīvnieki dzimuši un audzēti 
tajā pašā valstī vai vietā. Citos gadījumos 
norāda katru atšķirīgo dzimšanas un 
audzēšanas vietu.
2. Komisija nosaka īstenošanas 
noteikumus par 1. punkta piemērošanu. 
Pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
3. Šo regulu piemēro, neskarot 
marķēšanu atbilstīgi īpašiem Kopienas 
tiesības aktiem.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikuma uzmanības centrā ir jābūt pārtikas produktu kategorijām, kuras ir īpaši svarīgas 
patērētājiem, nevis vienīgi visām galvenajām sastāvdaļām pašām par sevi. Patērētājiem ir 
svarīga dzimšanas/audzēšanas, nevis nokaušanas vieta. Arī papildi sarežģījumi attiecībā uz 
kautuvju sadalījumu ierobežotu reģionālo produktu sekmēšanu.

Grozījums Nr. 434
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lietošanas instrukcijas formulējumam 
jābūt tādam, lai instrukciju varētu pienācīgi 
izmantot.

1. Lietošanas instrukcijas formulējumam 
jābūt tādam, lai instrukciju varētu pienācīgi 
izmantot. Vajadzības gadījumā lietošanas 
instrukcijas būtu jāsniedz arī par 
saldēšanas un glabāšanas apstākļiem un 
par patērēšanas termiņu pēc pārtikas 
iepakojuma atvēršanas.
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Or. de

Grozījums Nr. 435
John Bowis

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.aVajadzības gadījumā lietošanas 
instrukcijas būtu jāsniedz arī par 
nepieciešamo glabāšanas temperatūru un 
par apiešanos pēc pārtikas iepakojuma 
atvēršanas.

Or. en

Grozījums Nr. 436
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Vajadzības gadījumā lietošanas 
instrukcijas būtu jāsniedz arī par 
nepieciešamo glabāšanas temperatūru un 
par apiešanos pēc pārtikas iepakojuma 
atvēršanas.

Or. en

Grozījums Nr. 437
Jill Evans

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1a. Vajadzības gadījumā lietošanas 
instrukcijas būtu jāsniedz arī par 
nepieciešamo glabāšanas temperatūru un 
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par apiešanos pēc pārtikas iepakojuma 
atvēršanas.

Or. en

Pamatojums

Piemēram, pareizas glabāšanas temperatūras uzturēšana un/vai īpaša apiešanās ar produktu 
pēc iepakojuma atvēršanas var ietekmēt produkta nekaitīgumu un/vai kvalitāti.

Grozījums Nr. 438
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Tīrā alkohola kopējais daudzums 
gramos uz 100 ml vai vienībām arī 
jānorāda marķējumā.

Or. en

Pamatojums

Vienīgi šāda informācija patērētājam ir maz noderīga patēriņa noteikšanā. Lai cilvēkiem būtu 
vieglāk nezaudēt pārskatu par uzņemto alkohola devu un ievērot ar veselību saistītos 
padomus par dzeršanu, kas rada nelielu risku, marķējumā vajadzētu norādīt tīrā alkohola 
kopējo daudzumu gramos uz 100 ml vai vienībām.

Grozījums Nr. 439
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
27. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Marķējumā jānorāda arī tīrā alkohola 
daudzums gramos uz 100 ml vai uz 
porciju.



AM\762307LV.doc 99/173 PE418.218v01-00

LV

Or. fi

Grozījums Nr. 440
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. a) Paziņojumā par uzturvērtību 
galvenajā redzamības laukā (turpmāk 
,,informācija par uzturvērtību iepakojuma 
priekšpusē”) iekļauj:

a) enerģētisko vērtību; tauku, piesātināto tauku, cukuru un sāls 
daudzumu 

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

1. b) Papildus uzturvielām, kas uzskaitītas 
kā ,,informācija par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē”, obligātajā 
paziņojumā par uzturvērtību iepakojuma 
aizmugurē (turpmāk „informācija par 
uzturvērtību iepakojuma aizmugurē”) 
iekļauj informāciju par daudzumu 
attiecībā uz: 
a) enerģētisko vērtību;
b) proteīnu;
c) ogļhidrātiem;
e) šķiedrvielām;
h) trans-taukskābēm.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
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pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē pētījumu, kurš parādījis, ka patērētāji vēlas ierobežotu informāciju 
iepakojuma priekšpusē, un jāaprobežojas ar norādēm par četrām uzturvielām, piemēram, 
taukiem, piesātinātām taukskābēm, sāli un cukuru. Tomēr viņi vēlas pilnīgāku informāciju 
paziņojumā par uzturvērtību iepakojuma aizmugurē, tostarp attiecībā uz 9 uzturvielām, kas 
svarīgas, ja vēlas ēst veselīgi. Tāpēc obligātajā paziņojumā par uzturvērtību vajadzētu būt 
divām daļām: ierobežota informācija iepakojuma priekšpusē ar interpretējošu elementu un 
pilnīgāka informācija iepakojuma aizmugurē.

Grozījums Nr. 441
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
29. pants – punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls daudzums. 

b) tauku, piesātināto taukskābju, trans-
taukskābju, ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz 
cukuru) un sāls daudzums. 

Or. es

Pamatojums

Patērētāji stingri pieprasa informāciju par to, vai pārtikas produkti, ko viņi ēd, satur trans-
taukskābes. Komisijas priekšlikumā paredzēta brīvprātīga šīs uzturvielas iekļaušana. Ar šo 
grozījumu mēģināts iekļaut trans-taukskābes obligātajā uzturvērtības paziņojumā.
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Grozījums Nr. 442
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) proteīnu, ogļhidrātu, cukura tauku, 
piesātināto tauku, šķiedrvielu un nātrija
daudzums.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka šīs uzturvielas tiek norādītas, kas būtu uzturvielu marķējuma sākotnēja 
daļa. Visiem ieteikumiem par uzturvērtību vajadzētu atsaukties uz „makroelementiem” tā, lai 
patērētāji izmantotu šāda veida norādījumus un mācītos tos lasīt.

Grozījums Nr. 443
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

a) enerģētisko vērtību; a) enerģētisko vērtību un
b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls
daudzums.

b) proteīnu, ogļhidrātu un tauku 
daudzums.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka šīs uzturvielas tiek norādītas, kas būtu uzturvielu marķējuma sākotnēja 
daļa. Visiem ieteikumiem par uzturvērtību vajadzētu atsaukties uz „makroelementiem” tā, lai 
patērētāji izmantotu šāda veida norādījumus un mācītos tos lasīt.
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Grozījums Nr. 444
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

a) enerģētisko vērtību; a) enerģētisko vērtību;
b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls
daudzums.

b) proteīnu, ogļhidrātu un tauku
daudzums.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 479/2008, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:

-a) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Padomes 2008. gada 29. aprīļa Regulā 
(EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju — saskaņā ar procedūru, 
kas noteikta minētās regulas 113. panta 
1. punktā;
-b) attiecībā uz stiprajiem alkoholiskajiem 
dzērieniem, kas minēti Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
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dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89 — saskaņā ar procedūru, kas 
noteikta minētās regulas 25 panta 
2. punktā;
-c) attiecībā uz citiem alkoholiskiem 
dzērieniem saskaņā ar 49. panta 3. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

The energy value, protein, carbohydrates and fat are included in the nutrient labelling for the 
present Group 1 (energy, protein, carbohydrate, fat) of the Directive on nutrition labelling 
(90/496/EEC). This is a factual label, which shows the overall composition of a food and its 
energy content. The labelling proposed by the Commission is confused and would not provide 
relevant, comprehensible information for a consumer who is not an expert in nutrition. 
Moreover, the procedures relating to wine must be dealt with in specific regulations.

Grozījums Nr. 445
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) cukuru, tauku, piesātināto tauku un 
nātrija vai sāls daudzums.

Or. en

Pamatojums

Enerģētisko vērtību, cukuru, taukus un nātriju (sāli) Pasaules Veselības organizācija ir 
noteikusi par vissvarīgākajām attiecībā uz uzturvērtību visas sabiedrības veselības kontekstā.
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Grozījums Nr. 446
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. a) Paziņojumā par uzturvērtību 
galvenajā redzamības laukā (turpmāk 
,,informācija par uzturvērtību iepakojuma 
priekšpusē”) iekļauj:

a) enerģētisko vērtību; i) enerģētisko vērtību;

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

ii) tauku, piesātināto tauku, cukuru un 
sāls daudzumu pārtikā.

1. b) Obligātajā paziņojumā par 
uzturvērtību iepakojuma aizmugurē 
(turpmāk „informācija par uzturvērtību 
iepakojuma aizmugurē”) iekļauj 
informāciju par to uzturvielu daudzumu, 
kas uzskaitītas 1. punkta a) apakšpunktā, 
papildus norādot daudzumu attiecībā uz:

a) proteīnu;
b) ogļhidrātiem;
c) šķiedrvielām;
d) trans-taukskābēm.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību noteikumus. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem vīnu,
un šim ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka obligātā 
paziņojuma par uzturvērtību noteikumus. 
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
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regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu precizē, ka galvenais redzamības lauks attiecas uz iepakojuma priekšpusi. Ar 
to nodrošina, ka obligāto paziņojumu par uzturvērtību veido divas daļas: ierobežota 
informācija par enerģētisko vērtību un četrām uzturvielām iepakojuma priekšpusē un 
pilnīgāks paziņojums iepakojuma aizmugurē attiecībā uz astoņām uzturvielām un enerģētisko 
vērtību.

Grozījums Nr. 447
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) cukuru, tauku, piesātināto tauku un 
nātrija vai sāls daudzums.

Or. en

Pamatojums

Enerģētisko vērtību, cukuru, taukus, piesātinātos taukus un nātriju (sāli) Pasaules Veselības 
organizācija ir noteikusi par vissvarīgākajām attiecībā uz uzturvērtību visas sabiedrības 
veselības kontekstā.

Grozījums Nr. 448
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar b) tauku, proteīnu un ogļhidrātu 



PE418.218v01-00 106/173 AM\762307LV.doc

LV

īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

daudzums.

Or. en

Pamatojums

Patērētāju pārslogošana ar faktiem par uzturvērtību nav lietderīga. Enerģētiskā vērtība, 
tauki, proteīns, ogļhidrāti ir nozīmīgi faktori līdzsvarotam uzturam un tāpēc tos vajadzētu 
iekļaut obligātajā informācijā par pārtikas produktu uzturvielu sastāvu.

Grozījums Nr. 449
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls daudzums.

b) proteīnu, tauku, trans-taukskābju, 
piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar īpašu 
atsauci uz cukuru) un nātrija, ko satur sāls 
un piedevas, daudzums.

Or. fi

Pamatojums

Dažās produktu kategorijās piedevas var saturēt vērā ņemamu nātrija daudzumu. Piemēram, 
attiecībā uz kritēriju sirds simbola izmantošanai Somijā, norādot, kuri pārtikas produkti 
palīdz saglabāt veselu sirdi, ņem vērā nātrija daudzumu piedevās.

Grozījums Nr. 450
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) cukuru, tauku, piesātināto tauku un 
nātrija vai sāls daudzums.
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Or. en

Pamatojums

Enerģētisko vērtību, cukuru, taukus, piesātinātos taukus un nātriju (sāli) Pasaules Veselības 
organizācija ir noteikusi par vissvarīgākajām attiecībā uz uzturvērtību visas sabiedrības 
veselības kontekstā.

Grozījums Nr. 451
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) cukuru, tauku, piesātināto tauku un 
nātrija vai sāls daudzums.

Or. en

Pamatojums

Enerģētisko vērtību, cukuru, taukus, piesātinātos taukus un nātriju (sāli) Pasaules Veselības 
organizācija ir noteikusi par vissvarīgākajām attiecībā uz uzturvērtību visas sabiedrības 
veselības kontekstā.

Grozījums Nr. 452
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls daudzums.

b) proteīnu, tauku, rūpniecisko trans-
taukskābju, piesātināto tauku, ogļhidrātu 
(ar īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

Or. en
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Pamatojums

Many food products (including dairy) contain high quality proteins. They have an excellent 
nutritional value, a high digestibility and are rich in essential amino acids which are required 
for many biological functions and specific activities in body growth, development and 
maintenance.

Transfatty acids [also known as trans fat] can be found in processed foods made with 
partially hydrogenated vegetable oils. Trans fats must be compulsorily labelled on nutrition 
food labels in Canada and the United States. 

The US FDA labelling rule on trans fat requires that the amount of trans fat in a serving be 
listed on a separate line under saturated fat on the nutrition facts panel on food labels. While 
scientific studies have confirmed the relationship between trans fat and an increased risk of 
coronary heart disease, none has recommended an amount of trans fat that FDA could use to 
establish a daily value (DV). As a result, trans fats are listed with only a gram amount. The 
same should be the case in this Regulation, trans fats should be compulsorily indicated on the 
mandatory nutrition declaration under fats, of which so many grams consist of saturates and 
trans fats in line with the declaration order specified in Annex. XIII part B. (2)

Grozījums Nr. 453
Nicodim Bulzesc

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais
paziņojums par uzturvērtību”):

1. a) Paziņojumā par uzturvērtību 
galvenajā redzamības laukā (turpmāk 
,,obligātā informācija par uzturvērtību
iepakojuma priekšpusē”) iekļauj:

a) enerģētisko vērtību; enerģētisko vērtību, taukus, piesātinātos 
taukus, cukurus, un sāli.

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

1. b) Obligātajā informācijā par 
uzturvērtību iepakojuma aizmugurē 
(turpmāk „informācija par uzturvērtību 
iepakojuma aizmugurē”) papildus iekļauj 
informāciju par to uzturvielu daudzumu, 
kas uzskaitītas 1. punkta a) apakšpunktā, 
papildus norādot daudzumu attiecībā uz:

a) taukiem;
b) proteīnu;
c) ogļhidrātiem;
e) šķiedrvielām;
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h) trans-taukskābēm.
Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Marķējumam obligāti jābūt iepakojuma priekšpusē un aizmugurē, četrus elementus izvietojot 
iepakojuma priekšpusē — enerģētisko vērtību, piesātinātos taukus, cukuru un sāli, bet 
iepakojuma aizmugurē — 8 galvenos alergēnus un trans-taukskābes. 

Tā kā informācija par trans-taukskābēm, šķiedrvielām un proteīniem obligāti jānorāda 
iepakojuma aizmugurē, to nevajadzētu iekļaut 2. punktā minētajā sarakstā.

Grozījums Nr. 454
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) cukuru, tauku, piesātināto tauku un 
nātrija vai sāls daudzums.
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Or. de

Pamatojums

Marķējumā vajadzētu pieprasīt iekļaut tikai to informāciju, kura ir vissvarīgākā no 
sabiedrības veselības viedokļa.

Grozījums Nr. 455
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1.a) Paziņojumā par uzturvērtību galvenajā 
redzamības laukā (turpmāk ,,informācija 
par uzturvērtību iepakojuma priekšpusē”) 
iekļauj:
tauku, piesātināto tauku, cukuru un sāls 
daudzumu pārtikā, kā arī enerģētisko 
vērtību.
1.b) Obligātajā paziņojumā par 
uzturvērtību iepakojuma aizmugurē 
(turpmāk „informācija par uzturvērtību 
iepakojuma aizmugurē”) iekļauj 
informāciju par to uzturvielu daudzumu, 
kas uzskaitītas 1. punkta a) apakšpunktā, 
papildus norādot daudzumu attiecībā uz:

a) enerģētisko vērtību;
b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) proteīnu;
c) ogļhidrātiem;
e) šķiedrvielām;
h) trans-taukskābēm.
Jāinformē tikai par tām uzturvielām, 
kuras produktā ir sastopamas vērā 
ņemamā daudzumā.

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
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Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību noteikumus. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Marķējums nekādā gadījumā nedrīkst būt maldinošs. Marķējums par uzturvielām, kas 
produktā neparādās, var būt maldinošs. Piemēram, var šķist, ka kokakola ir labvēlīgs 
produkts, ja ņem vērā norādi par taukiem un sāli. Tāpēc vajadzētu marķēt tikai uzturvielas, 
kas ir produkta sastāvā.

Grozījums Nr. 456
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Paziņojumā par uzturvērtību ietver 
šādu informāciju (turpmāk ,,obligātais 
paziņojums par uzturvērtību”):

1. Uzturvērtības marķējumā ietver šādu 
informāciju (turpmāk ,,uzturvērtības 
marķējums”):

a) enerģētisko vērtību; a) enerģētisko vērtību (kalorijās);
b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls

b) proteīnu, ogļhidrātu un tauku 
daudzums.
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daudzums.

Or. de

Pamatojums

An der bisherigen Reihenfolge der Nährstoffe in der Nährwertkennzeichnung (nämlich: 
Brennwert, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett) sollte festgehalten werden. Der pauschale 
Verweis in den Begründungserwägungen 32 und 33, dass „...bestimmte Nahrungsbestandteile 
für die öffentliche Gesundheit von Bedeutung sind...”, bietet keine Grundlage für eine 
Änderung der Reihung. Darüber hinaus beziehen sich sämtliche Ernährungsempfehlungen 
auf die genannten Makronährstoffe, die Verbraucher haben sich an diese Art der Angabe 
gewöhnt und sie „gelernt”. Eine Änderung der Reihenfolge der Nährstoffe hätte zur Folge, 
dass sämtliche (!) Etiketten am EU-Markt geändert werden müssen. Das ist 
unverhältnismäßig.

Grozījums Nr. 457
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls daudzums.

b) proteīna, tauku, piesātināto tauku, 
ogļhidrātu (ar īpašu atsauci uz cukuru) un 
sāls daudzums.

Or. de

Pamatojums

Proteīns kā dzīvībai svarīga uzturviela ir jāiekļauj uzturvērtības norādē.

Grozījums Nr. 458
Peter Liese

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
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īpašu atsauci uz cukuru) un sāls daudzums. īpašu atsauci uz cukuru) un nātrija
daudzums.

Or. en

Pamatojums

Sāls (nātrija hlorīds) nav vienīgais nātrija avots uzturā. Papildus nātrija hlorīdam ir arī 
daudzi citi nātrija sāļi (piemēram, nātrija glutamāts, nātrija karbonāts u. c.). Norādot 
„nātrijs no sāls”, tiktu uzskaitīta tikai neliela daļa no patiesā satura un netiktu sniegta 
pareiza informācija. 

Grozījums Nr. 459
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls 
daudzums.

b) tauku, piesātināto tauku, cukuru, sāls, 
ogļhidrātu, proteīna un mākslīgo un 
dabīgo trans-taukskābju daudzums.

Or. en

Pamatojums

Proteīnu un trans-taukskābju līmenis ir patērētajiem svarīga informācija, un tāpēc to 
vajadzētu obligāti norādīt marķējumā. Svarīgi ir arī nodalīt mākslīgās un dabīgās trans-
taukskābes, tā kā patērētāji var ietekmēt mākslīgo trans-taukskābju līmeni.

Grozījums Nr. 460
Alessandro Foglietta

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 1. daļa – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) tauku, piesātināto tauku, ogļhidrātu (ar 
īpašu atsauci uz cukuru) un sāls
daudzums.

b) proteīnu, ogļhidrātu un tauku daudzums.
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Or. en

Grozījums Nr. 461
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību
noteikumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Šis punkts neattiecas uz alkoholiskiem 
dzērieniem. Komisija [piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu 
par šā punkta piemērošanu attiecībā uz 
šiem pārtikas produktiem un šim 
ziņojumam var pievienot īpašus 
pasākumus, ar ko nosaka noteikumus 
patērētāju informēšanai par uzturvērtību.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 49. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. de

Pamatojums

Ja uz vīnu, alu un stiprajiem dzērieniem prasību neattiecina, taču uz citiem dzērieniem —
attiecina, nebūs iespējama nozares noteikumu saskaņošana. Tas vieniem produktiem sniegtu 
priekšrocības, bet citiem — radītu diskriminējošus apstākļus. Tas kropļotu konkurenci, un 
patērētāji tiktu maldināti par dažādu ražojumu attiecīgajām sastāvdaļām.
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Grozījums Nr. 462
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību noteikumus. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Attiecībā uz alkoholiskajiem dzērieniem 
obligātajā uzturvērtības marķējumā 
jānorāda enerģētiskā vērtība un 
ogļhidrātu daudzums.  

Or. fi

Pamatojums

Dažās produktu kategorijās piedevas var saturēt vērā ņemamu nātrija daudzumu. Piemēram, 
attiecībā uz kritēriju sirds simbola izmantošanai Somijā, norādot, kuri pārtikas produkti 
palīdz saglabāt veselu sirdi, ņem vērā nātrija daudzumu piedevās.
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Grozījums Nr. 463
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību noteikumus. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem 
obligātais paziņojums par uzturvērtību 
satur informāciju par enerģētisko vērtību 
un ogļhidrātu daudzumu. 

Or. en

Grozījums Nr. 464
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, vīna 
produktiem, kā noteikts Padomes Regulā 
(EK) Nr. 479/2008 un Nr. 1601/1991, 
augļu alum, alum, stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
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definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2008. gada 15. janvāra 
Regulā (EK) Nr. 110/2008 par stipro 
alkoholisko dzērienu un citu alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Alkoholiskajiem dzērieniem principā nav jāietilpst šīs regulas darbības jomā — tiem ir 
nepieciešami īpaši noteikumi. Šeit vispirms būtu jānoskaidro principiāli jautājumi, jo, 
piemēram, stipro alkoholisko dzērienu gadījumā atsauces daudzums 100 ml apmērā 
uzturvielām būtu ļoti apšaubāms, un alkoholiskajos dzērienos nav daudzu uzturvielu, kuras ir 
pārtikas produktos. 

Grozījums Nr. 465
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 

Šis punkts neattiecas uz vīnu un vīna 
produktiem, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 479/2008 un 
Nr. 1601/1991, alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes [..] Regulā (EK) Nr. [..] par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
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norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:
i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 113. panta 1. punktā;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar 
ko nosaka vispārīgus noteikumus par 
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
nosaukumu un noformējumu veidošanu 
— saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 13. pantā;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89 — saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
X pantā.
iv) attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem  
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Pamatojums

Vīniem paredzēto atbrīvojumu noteikšana ir jāgroza, lai nodrošinātu, ka nevienam vīna 
produktam, kas definēts un reglamentēts ar Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91, nepiemēro 
prasību uzskaitīt sastāvdaļas un norādīt uzturvērtību. Vīna produkti ir definēti un 
reglamentēti ar 2008. gada 29. aprīļa Regulu (EK) Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju un ar Padomes 1991. gada 10. jūnija Regulu (EK) Nr. 1601/91 par 
aromatizētiem vīniem un citiem vīna produktiem.

Grozījums Nr. 466
John Bowis

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89.
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Dzērieniem, kas satur vairāk nekā 1,2% 
alkohola jāatbilst vienīgi šā panta 
1. punkta a) apakšpunktam. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus.

Or. en

Pamatojums

Sabiedriskās apspriešanas rezultātā konstatēts, ka tikai ļoti nedaudzi atbalsta uzturvērtības 
marķējumu pilnā apmērā uz alkoholiskajiem dzērieniem, toties panākta vispārēja vienošanās, 
ka paziņojums par enerģētisko vērtību var būt patērētājiem lietderīgs. Lai nodrošinātu 
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līdzvērtīgus konkurences apstākļus, pret visiem alkoholiskajiem dzērieniem vajadzētu būt 
līdzīgai attieksmei, lai izvairītos no konkurenci kropļojošiem sarežģījumiem.

Grozījums Nr. 467
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89. Komisija 
[piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās 
spēkā] sagatavo ziņojumu par šā punkta 
piemērošanu attiecībā uz šiem pārtikas 
produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Šis punkts neattiecas uz vīnu un vīna 
produktiem, kā noteikts Padomes 
Regulā (EK) Nr. 479/2008 un 
Nr. 1601/1991, alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kā noteikts 
2. panta 1. punktā Eiropas Parlamenta un 
Padomes [..] Regulā (EK) Nr. [..] par stipro 
alkoholisko dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās 
izcelsmes norāžu aizsardzību, un ar ko 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam var 
pievienot īpašus pasākumus, ar ko nosaka 
obligātā paziņojuma par uzturvērtību 
noteikumus. Pasākumus, kas paredzēti, lai 
grozītu nebūtiskus šīs regulas elementus, to 
papildinot, vajadzības gadījumā pieņem 
saskaņā ar šādām procedūrām:

i) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
1. panta 2. punktā Padomes 2008. gada 
29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 479/2008 par 
vīna tirgus kopīgo organizāciju —
saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 113. panta 1. punktā;
ii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
2. panta 1. punktā Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EEK) Nr. 1601/91, ar 
ko nosaka vispārīgus noteikumus par
aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus 
saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus 
saturošu kokteiļu definēšanu un to 
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nosaukumu un noformējumu veidošanu 
— saskaņā ar procedūru, kas noteikta 
minētās regulas 13. pantā;
iii) attiecībā uz produktiem, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 
(EK) Nr. 110/2008 par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89 — saskaņā ar 
procedūru, kas noteikta minētās regulas 
X pantā.
iv) attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem 
— saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 468
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību noteikumus. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 

Attiecībā uz alkoholiskiem dzērieniem 
obligātais paziņojums par uzturvērtību 
satur informāciju par enerģētisko vērtību 
un ogļhidrātu daudzumu.
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regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Vajadzētu pieprasīt īpašus noteikumus attiecībā uz visiem alkoholiskiem dzērieniem, jo 
patērētājiem jābūt informētiem par galveno uzturvielu kvantitāti un kvalitāti šajos dzērienos, 
piemēram par ogļhidrātiem, kā arī par enerģētiskās vērtības kopējo apmēru.

Grozījums Nr. 469
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
29. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis punkts neattiecas uz vīnu, kā noteikts 
Padomes Regulā (EK) Nr. 1493/1999, alu 
un stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kā noteikts 2. panta 1. punktā Eiropas 
Parlamenta un Padomes [..] Regulā (EK) 
Nr. [..] par stipro alkoholisko dzērienu 
definīciju, aprakstu, noformējumu, 
marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes 
norāžu aizsardzību, un ar ko atceļ 
Padomes Regulu (EEK) Nr. 1576/89. 
Komisija [piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā] sagatavo ziņojumu par šā 
punkta piemērošanu attiecībā uz šiem 
pārtikas produktiem un šim ziņojumam 
var pievienot īpašus pasākumus, ar ko 
nosaka obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību noteikumus. Pasākumus, kas 
ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
regulas elementus, to papildinot, pieņem 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir nodrošināt patērētāju veselību augstā līmenī, nav saprotams, 
kāpēc tieši alkoholiskiem dzērieniem vajadzētu noteikt priekšrocības, neattiecinot uz tiem 
marķēšanas prasības.

Grozījums Nr. 470
Nicodim Bulzesc

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

a) trans-taukskābes;
b) mononepiesātinātās taukskābes; a) mononepiesātinātās taukskābes;

c) polinepiesātinātās tauksābes; b) polinepiesātinātās tauksābes;
d) polioli; c) polioli;

e) ciete; d) ciete;

f) šķiedrvielas;
g) proteīns;
h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

e) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Marķējumam obligāti jābūt gan iesaiņojuma priekšpusē, gan aizmugurē, norādot 4 elementus 
iepakojuma priekšpusē — enerģētisko vērtību, piesātinātās taukskābes, cukura un sāls 
daudzumu, bet iepakojuma aizmugurē — pārtikas produktu 8 alergēnus un trans-taukskābes, 

Tā kā informācija par trans-taukskābēm, šķiedrvielām un proteīniem obligāti jānorāda 
iepakojuma aizmugurē, to nevajadzētu iekļaut 2. punktā minētajā sarakstā.
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Grozījums Nr. 471
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Uzturvērtības marķējumā var papildus 
arī norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem vai to sastāvdaļām, 
vai vielu grupām, kas minētas 1. punktā:

a) trans-taukskābes; a) trans-taukskābes

aa) piesātinātās taukskābes
b) mononepiesātinātās taukskābes; b) mononepiesātinātās taukskābes;
c) polinepiesātinātās tauksābes; c) polinepiesātinātās tauksābes;

d) polioli;
da) polioli;

e) ciete; e) ciete;
f) šķiedrvielas; f) šķiedrvielas;

fa)  cukuri;
fb) nātrijs;
fc) holesterīns;

g) proteīns;

h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

ha) citas vielas kā noteikts Regulā (EK) 
Nr. 1925/2006.

Or. de

Pamatojums

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung”.

Auch Bestandteile eines Nährstoffs sollen in Fortführung der bisherigen Rechtslage umfasst 
sein (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
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In Absatz 2 muss es anstelle von „transisomere Fettsäuren” trans-Fettsäuren heißen, 
Cholesterin ist zu ergänzen.

Die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs „sugars” ins Deutsche sollte 
„Zuckerarten” lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).

Natrium statt Salz: In der Nährwertkennzeichnung sollte auf „Natrium” anstelle von „Salz” 
hingewiesen werden. Der physiologisch relevante Stoff  ist „Natrium” und nicht (Koch-)Salz; 
bei gesalzenen Lebensmitteln spielt das kaum eine Rolle, für nährwertbezogene Angaben 
„Natriumarm” und „streng natriumarm” ist der Unterschied zwischen Natrium und Salz 
jedoch essentiell. Eine „Salzangabe” wäre etwa bei Erfrischungsgetränken irreführend, 
enthalten diese kein „(Koch-)Salz”, jedoch „Natrium”. Um eine Irreführung des 
Verbrauchers hinanzuhalten, sollte daher die Angabe von Natrium beibehalten werden.

Die Liste der Nährstoffe, die freiwillig in der Nährwertkennzeichnung angegeben werden 
können, sollte im Einklang mit anderen EG-Rechtsvorschriften (ua EG-AnreicherungsVO Nr 
1925/2006) stehen. Absatz 2 ist daher entsprechend zu ergänzen. 

Grozījums Nr. 472
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

a) trans-taukskābes; a) mononepiesātinātās taukskābes;
b) mononepiesātinātās taukskābes; b) polinepiesātinātās tauksābes;

c) polinepiesātinātās tauksābes; c) polioli;

d) polioli; d) ciete;

e) ciete; e) šķiedrvielas;
f) šķiedrvielas; f) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, 

kas uzskaitīti XI pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopami ievērojamā 
daudzumā, kā norādīts XI pielikuma 
A daļas 2. punktā.

g) proteīns;
h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, 
kas uzskaitīti XI pielikuma A daļas 
1. punktā un ir sastopami ievērojamā 
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daudzumā, kā norādīts XI pielikuma 
A daļas 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Proteīnu un trans-taukskābju līmenis ir patērētajiem svarīga informācija, un tāpēc to 
vajadzētu obligāti norādīt marķējumā. Svarīgi ir arī nodalīt mākslīgās un dabīgās trans-
taukskābes, tā kā patērētāji var ietekmēt mākslīgo trans-taukskābju līmeni.

Grozījums Nr. 473
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
papildus norādīt daudzumu vienam vai 
vairākiem šādiem savienojumiem:

a) trans-taukskābes; a) trans-taukskābes

b) mononepiesātinātās taukskābes; b) mononepiesātinātās taukskābes;
c) polinepiesātinātās tauksābes; c) polinepiesātinātās tauksābes;

d) polioli; d) polioli;

da) holesterīns;
e) ciete; e) ciete;

f) šķiedrvielas;
g) proteīns;
h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā;
ha) citas vielas, kā norādīts 
XIII pielikuma A daļā; un šo uzturvielu 
komponentus.

Or. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka šīs uzturvielas ir norādītas, kas būtu uzturvielu marķējuma sākotnēja 
daļa.

Grozījums Nr. 474
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

a) trans-taukskābes; a) trans-taukskābes;

b) mononepiesātinātās taukskābes; b) mononepiesātinātās taukskābes;

c) polinepiesātinātās tauksābes; c) polinepiesātinātās tauksābes;

ca) holesterīns; 

d) polioli; d) polioli;

e) ciete; e) ciete;

f) šķiedrvielas; f) šķiedrvielas;

g) proteīns; g) proteīns;

ga) ogļhidrāti 

gb) nātrijs;

h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

ha) citas vielas, kā uzskaitītas 
XIII pielikuma A daļā;

Or. de
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Pamatojums

Pārtikas ražotājiem vajadzētu dot iespēju norādīt papildu uzturvielas un vielas uzturvērtības 
paziņojumā, ja viņi tā vēlas. Turklāt ir vajadzīgs precizējums 29. panta 1. punkta grozījumam. 

Grozījums Nr. 475
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
papildus norādīt daudzumu vienam vai 
vairākiem šādiem savienojumiem:

a) trans-taukskābes; a) piesātinātās taukskābes;

b) mononepiesātinātās taukskābes; b) mononepiesātinātās taukskābes;

c) polinepiesātinātās tauksābes; c) polinepiesātinātās tauksābes;

ca) trans-taukskābes;
cb) holesterīns;
cc) cukuri;

d) polioli; d) polioli;

e) ciete; e) ciete;

f) šķiedrvielas; f) šķiedrvielas;

g) proteīns; g) nātrijs;

h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā;
ha) citas vielas, kā norādīts 
XIII pielikuma A daļā; un šo uzturvielu 
komponentus.

Or. de
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Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka šīs uzturvielas tiek norādītas, kas būtu uzturvielu marķējuma sākotnēja 
daļa. Visiem ieteikumiem par uzturvērtību vajadzētu atsaukties uz „makroelementiem” tā, lai 
patērētāji izmantotu šāda veida norādījumus un mācītos tos lasīt.

Grozījums Nr. 476
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

a) trans-taukskābes;
b) mononepiesātinātās taukskābes; a) mononepiesātinātās taukskābes;
c) polinepiesātinātās tauksābes; b) polinepiesātinātās tauksābes;

d) polioli; c) polioli;

e) ciete; d) ciete;

f) šķiedrvielas;
g) proteīns;
h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

e) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Informāciju par trans-taukskābēm, šķiedrvielām un proteīniem obligāti iekļauj paziņojumā 
par uzturvērtību iepakojuma aizmugurē un rezultātā nodala no šī saraksta.
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Grozījums Nr. 477
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

2. Paziņojumā par uzturvērtību var arī 
norādīt daudzumu vienam vai vairākiem 
šādiem savienojumiem:

a) trans-taukskābes;
b) mononepiesātinātās taukskābes; a) mononepiesātinātās taukskābes;
c) polinepiesātinātās tauksābes; b) polinepiesātinātās tauksābes;

d) polioli; c) polioli;
e) ciete; d) ciete;

f) šķiedrvielas;
g) proteīns;
h) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

e) jebkuras minerālvielas vai vitamīni, kas 
uzskaitīti XI pielikuma A daļas 1. punktā 
un ir sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
norādīts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

Or. en

Pamatojums

Trans-taukskābes, šķiedrvielas un proteīni ir nozīmīgas uzturvielas, kuras vajadzētu obligāti 
iekļaut paziņojumā iepakojuma aizmugurē.

Grozījums Nr. 478
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trans-taukskābes; svītrots

Or. en
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Pamatojums

Atbilst iesniegtajam grozījumam par 29. panta 1. punkta b) apakšpunktu par to, ka 
uzturvērtības paziņojumā marķējumā obligāti jānorāda trans-taukskābes, tāpēc trans-
taukskābes jāsvītro no 29. panta 2. punkta.

Grozījums Nr. 479
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts - a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

a) trans-taukskābes; svītrots

Or. es

Pamatojums

Patērētāji stingri pieprasa informāciju par to, vai pārtikas produkti, ko viņi ēd, satur trans-
taukskābes. Komisijas priekšlikumā paredzēta brīvprātīga šīs uzturvielas iekļaušana. Ar šo 
grozījumu mēģināts iekļaut trans-taukskābes obligātajā uzturvērtības paziņojumā.

Grozījums Nr. 480
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts - ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ogļhidrāti

Or. en

Pamatojums

Atbilst 29. panta 1. punkta grozījumam.
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Grozījums Nr. 481
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts - ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ogļhidrāti 

Or. en

Pamatojums

Atbilst 29. panta 1. punkta grozījumam iepriekš.

Grozījums Nr. 482
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts - ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) ogļhidrāti

Or. en

Pamatojums

Atbilst ierosinātajam 29. panta 1. punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 483
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
29. pants - 2. punkts - ga apakšpunkts (jauns) – gb (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) holesterīns;
gb) nātrijs;
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Or. en

Pamatojums

Lai brīvprātīgi sniedzamo uzturvielu saraksts būtu pilnīgāks, šo informāciju var iekļaut 
brīvprātīgi.

Grozījums Nr. 484
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
29. pants – 2. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) proteīns svītrots

Or. de

Pamatojums

Proteīni tika apskatīti 29. panta 1. punkta b) apakšpunktā.

Grozījums Nr. 485
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzturvērtības norādes gadījumā ir 
obligāti jāuzskaita vielas, kas pieder vienai 
no šā panta 2. punktā minētajām uzturvielu 
kategorijām vai ietilpst tajā kā sastāvdaļas.

(Uz tekstu latviešu valodā neattiecas.)

Or. de

Pamatojums

Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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Grozījums Nr. 486
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
29. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzturvērtības norādes gadījumā ir 
obligāti jāuzskaita vielas, kas pieder vienai 
no šā panta 2. punktā minētajām uzturvielu 
kategorijām vai ietilpst tajā kā sastāvdaļas.

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. en

Pamatojums

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā neattiecas.)

Grozījums Nr. 487
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
29. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Komisija var grozīt šā panta 1. un 
2. punktā minētos uzskaitījumus. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Izmaiņas uzturvielu sarakstā radīs ievērojamu ietekmi; tādēļ par to vajadzētu lemt 
likumdevējam.
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Grozījums Nr. 488
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
produkta enerģētisko vērtību, Komisija var
šīs regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem 
un minerālvielām noteikt un iekļaut šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
produkta enerģētisko vērtību, Komisija šīs 
regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem 
un minerālvielām nosaka un iekļauj šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Dažādi vitamīni, piemēram, vitamīns A un E ir sastopams dažādās ķīmiskās formās, kas 
fizioloģiski dažādi iedarbojas uz cilvēka organismu. Lai sniegtu ticamu informāciju, šīs 
atšķirības vajadzētu ņemt vērā, nosakot pārrēķina koeficientu.

Grozījums Nr. 489
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
produkta enerģētisko vērtību, Komisija var 
šīs regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem 
un minerālvielām noteikt un iekļaut šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
produkta enerģētisko vērtību, Komisija šīs 
regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem 
un minerālvielām nosaka un iekļauj šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka vitamīnu un minerālvielu daudzumu aprēķina saskaņā ar vienotiem 
pārrēķina koeficientiem.

Grozījums Nr. 490
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
produkta enerģētisko vērtību, Komisija var
šīs regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem 
un minerālvielām noteikt un iekļaut šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 
produkta enerģētisko vērtību, Komisija šīs 
regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem 
un minerālvielām nosaka un iekļauj šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Dažādi vitamīni, piemēram, vitamīns A un E ir sastopams dažādās ķīmiskās formās, kas 
fizioloģiski var dažādi iedarboties uz cilvēka organismu. Lai sniegtu ticamu informāciju, šīs 
atšķirības vajadzētu ņemt vērā, nosakot pārrēķina koeficientu.

Grozījums Nr. 491
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
30. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 2. Lai varētu precīzāk aprēķināt pārtikas 



AM\762307LV.doc 137/173 PE418.218v01-00

LV

produkta enerģētisko vērtību, Komisija var
šīs regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem 
un minerālvielām noteikt un iekļaut šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

produkta enerģētisko vērtību, Komisija šīs 
regulas XI pielikuma A daļas 1. punktā 
minētos pārrēķina koeficientus vitamīniem
un minerālvielām nosaka un iekļauj šīs 
regulas XII pielikumā. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Dažādi vitamīni, piemēram, vitamīns A un E ir sastopams dažādās ķīmiskās formās, kas 
fizioloģiski var dažādi iedarboties uz cilvēka organismu. Lai sniegtu ticamu informāciju, šīs 
atšķirības vajadzētu ņemt vērā, nosakot pārrēķina koeficientu.

Grozījums Nr. 492
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Katrā atsevišķā gadījumā minētās 
vērtības ir vidējās vērtības, kas noteiktas 
pamatojoties uz:

4. Katrā atsevišķā gadījumā minētās 
vērtības ir vidējās vērtības minimālā 
derīguma termiņa beigās, ņemot vērā 
atbilstīgas pielaides, un šīs vērtības tiek 
noteiktas, pamatojoties uz:

a) ražotāja veikto pārtikas produktu analīzi; 
or

a) ražotāja veikto pārtikas produktu analīzi; 
or

b) attiecīgā pārtikas produkta sastāvdaļu 
zināmo vai atzīto vidējo vērtību lietošanu 
aprēķinos; or

b) attiecīgā pārtikas produkta sastāvdaļu 
zināmo vai atzīto vidējo vērtību lietošanu 
aprēķinos; or

c) vispārēji noteiktu un pieņemtu lielumu 
izmantošanu aprēķinos.

c) vispārēji noteiktu un pieņemtu lielumu 
izmantošanu aprēķinos.

Par īstenošanas noteikumiem attiecībā uz 
paziņojumu par enerģētisko vērtību un
uzturvērtību, jo īpaši attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem, var lemt

Īstenošanas noteikumus attiecībā uz 
paziņojumu par enerģētisko vērtību un 
uzturvērtību, jo īpaši attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem, pieņem 
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saskaņā ar šīs regulas 49. panta 2. punktā 
noteikto kārtību.

saskaņā ar šīs regulas 49. panta 2. punktā 
noteikto kārtību pēc tam, kad Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestāde ir devusi 
atzinumu.

Or. de

Pamatojums

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte im Rechtstext näher konkretisiert werden, dass sich 
die  Durchschnittswerte auf das  Ende des Mindesthaltbarkeitsdatums zu beziehen haben. 
Natürlich oder zugefügte Vitamine und Mineralstoffe unterliegen natürlichen Abbau- und 
Schwankungsprozessen. So kann sich z.B. Vitamin C im Laufe der Mindeshaltbarkeitszeit 
eines Produktes auf natürliche Weise in beträchtlichem Ausmaß abbauen (abhängig von den 
Lagerungsbedingungen, Sonnenlicht etc.). Darüber hinaus unterliegen die Mengen an 
Nährstoffen in einem Produkt  je nach Ernte oder Sorte  natürlichen Schwankungen. Aus 
diesem Grund sollten ehestmöglich EU-weite Rundungsregeln und Toleranzen für die 
Kennzeichnung von Nährstoffmengen festgelegt werden.

Grozījums Nr. 493
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
30. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Par īstenošanas noteikumiem attiecībā uz 
paziņojumu par enerģētisko vērtību un 
uzturvērtību, jo īpaši attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem, var lemt 
saskaņā ar šīs regulas 49. panta 2. punktā 
noteikto kārtību.

Par īstenošanas noteikumiem attiecībā uz 
paziņojumu par enerģētisko vērtību un 
uzturvērtību, jo īpaši attiecībā uz norādīto 
vērtību precizitāti, piemēram, atšķirības 
starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu 
laikā noteiktajiem rādītājiem, var lemt 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pieļaujamo atšķirību noteikšanai starp norādītajiem un oficiālo pārbaužu laikā noteiktajiem 
rādītājiem būs izšķiroša nozīme regulas piemērošanā, un tāpēc par to jālemj, izmantojot 
regulatīvo kontroles procedūru.
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Grozījums Nr. 494
Nicodim Bulzesc

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants
Izteiksmes formas

31. pants
Izteiksmes formas

1. Enerģētisko vērtību un uzturvielu vai to 
sastāvdaļu attiecības, kas minētas šīs 
regulas 29. panta 1. un 2. punktā, norāda, 
izmantojot šīs regulas XIII pielikuma 
A daļā minētās mērvienības.

1. Enerģētisko vērtību un uzturvielu vai to 
sastāvdaļu attiecības, kas minētas šīs 
regulas 29. panta 1. punktā, norāda, 
izmantojot šīs regulas XIII pielikuma 
A daļā minētās mērvienības.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml un 
uz porciju. Vajadzības gadījumā tiek 
norādīts arī daudzums uz porciju saskaņā 
ar 32. panta 3. punktu.

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. 29 panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto norādījumu par uzturvielu 
daudzumu paziņojumā par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē izvieto, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Zaļā, 
dzeltena un sarkanā krāsa norāda, vai 
šajā pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz 
vai daudz šo uzturvielu. Šī informācija 
tiek norādīta attiecībā uz 100 g vai 100 ml 
attiecīgā produkta. Pamatvērtību 
definīcija, ar ko nosaka vai attiecīgajā 
produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo 
uzturvielu, tiek formulēta saskaņā ar 
49. panta 3. punktā regulatīvo kontroles 
procedūru un balstās uz Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinuma.
Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā
minētās piesātinātās taukskābes, norāda 

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta minētās piesātinātās 
taukskābes un trans-taukskābes, norāda 
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saskaņā ar XIII pielikuma B daļu. saskaņā ar XIII pielikuma B daļu.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo pētījumus, kuri liecina par to, ka patērētāji vēlas, lai iepakojuma 
priekšpusē esošā informācija par uzturvērtību būtu ierobežota ar interpretējošu elementu. 
Viņi dod priekšroku zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas izmantošanai, lai norādītu, vai šajā 
pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu. Pamatvērtību definīcija, ar ko 
nosaka, vai attiecīgajā produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu, jāformulē, 
izmantojot neatkarīgu, zinātniski pamatotu atzinumu, ko pieņēmusi Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde.

Grozījums Nr. 495
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Enerģētisko vērtību un uzturvielu vai to 
sastāvdaļu attiecības, kas minētas šīs 
regulas 29. panta 1. un 2. punktā, norāda, 
izmantojot šīs regulas XIII pielikuma 
A daļā minētās mērvienības.

1. Enerģētisko vērtību un uzturvielu vai to 
sastāvdaļu attiecības, kas minētas šīs 
regulas 29. panta 1. punktā, norāda, 
izmantojot šīs regulas XIII pielikuma 
A daļā minētās mērvienības.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml un 
uz porciju. Vajadzības gadījumā tiek 
norādīts arī daudzums vienā porcijā 
saskaņā ar 32. panta 3. punktu.

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. 29 panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto norādījumu par uzturvielu 
daudzumu paziņojumā par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē izvieto, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Zaļā, 
dzeltenā un sarkanā krāsa norāda, vai 
šajā pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz 
vai daudz šo uzturvielu. Šī informācija 
tiek norādīta attiecībā uz 100 g vai 100 ml 
attiecīgā produkta. Pamatvērtību 
definīcija, ar ko nosaka vai attiecīgajā 
produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo 
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uzturvielu, tiek formulēta saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru un balstās uz Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinuma.
Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā
minētās piesātinātās taukskābes, norāda 
saskaņā ar XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta minētās piesātinātās 
taukskābes un trans-taukskābes, norāda 
saskaņā ar XIII pielikuma B daļu.

Or. {EN}en

Grozījums Nr. 496
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml un 
uz porciju. Vajadzības gadījumā tiek 
norādīts arī daudzums uz porciju saskaņā 
ar 32. panta 2. un 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Enerģētisko vērtību un uzturvielu daudzumu vienmēr norāda uz 100 g vai 100 ml produkta, 
lai novērstu patērētāju maldināšanu un ļautu produktus viegli salīdzināt. Turklāt informācija 
par šo attiecībā uz vienu porciju tiek sniegta iepakojuma aizmugurē.
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Grozījums Nr. 497
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml un 
uz porciju. Vajadzības gadījumā tiek 
norādīts arī daudzums uz porciju saskaņā 
ar 32. panta 2. un 3. punktu.

Or. en

Pamatojums

Tas ļauj produktus viegli salīdzināt, jo citādi informāciju par uzturvērtību varētu uzrādīt tādā 
veidā, ka salīdzināšana būtu sarežģīta.

Grozījums Nr. 498
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100g vai 100ml. Šo 
enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var papildus uzrādīt arī uz 
porciju.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu 101. grozījuma angļu valodas versiju ar oriģinālu vācu valodā, kas iekļauts Dr. 
R. Sommer ziņojuma projektā.
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Grozījums Nr. 499
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju saskaņā 
ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai uz porciju atbilstoši 
mērvienībām, kurās izteikts neto 
daudzums.

Or. de

Pamatojums

Die Mengenangaben der Nährwertkennzeichnung sollen sich auf dieselben Einheiten der 
Nettofüllmenge des Lebensmittels beziehen, um eine allfällige Täuschung der Konsumenten zu 
vermeiden.

In einem Europa mit 27 Mitgliedstaaten und deutlichen Unterschieden in 
Ernährungsgewohnheiten und –verhalten ist es wenig praktikabel, gesetzlich einheitliche 
Portionsgrößen festzuschreiben. Nur wenn der Verbraucher Informationen über die Menge 
an Nährstoffen erhält, die er mit einer Portion aufnimmt, kann er diese bestmöglich nutzen. 
Die Portionsgröße muss sich an den jeweiligen Verzehrsgewohnheiten orientieren. Diese 
unterscheiden sich je nach der regionalen Ernährungskultur. Verzehrsgerechte 
Portionsgrößen können daher besser von den Herstellern im jeweiligen Vermarktungsgebiet 
definiert werden.

Grozījums Nr. 500
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml un 
papildus — produkta neto daudzumu.

Or. de
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Pamatojums

Atsaucoties uz 100 g vai 100 ml daudzumu, ja norāda enerģētisko vērtību un uzturvielas 
pārtikas produktā, pārtikas produktus ir iespējams savstarpēji salīdzināt, un tas palīdz 
patērētājiem izvēlēties, kuru no tiem iegādāties. Tāpēc nevajadzētu pieļaut, lai šāda 
informācija tiktu palaista garām. Informācijā vajadzētu arī norādīt enerģētiskās vērtības 
daudzumu vai uzturvielas, ko patērētājs uzņems, apēdot visu produktu.

Grozījums Nr. 501
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml. Šo 
vērtību un daudzumu var papildus uzrādīt 
arī uz porciju.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētāji varētu salīdzināt dažādus vienas kategorijas produktus neatkarīgi no 
iepakojuma izmēra un satura, enerģētiskā vērtība un uzturvielu daudzums obligāti jānorāda 
uz 100 g vai 100 ml pārtikas produkta. Ja ražotājs vēlas, viņam vajadzētu ļaut papildus 
norādīt šos skaitļus arī attiecībā uz porciju. 

Grozījums Nr. 502
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml un 
uz porciju, ja produkts ir fasēts atsevišķā 
porcijā.
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Or. en

Pamatojums

Ja produkta porcijas ir precīzi fasētas (piemēram, jogurts, saldumi utt.) paziņojumam par 
enerģētisko vērtību un uzturvielām jābūt piesaistītam arī vienai porcijai, tā kā patērētājiem 
tas ir vieglāk saprotams. Saistīts ar 32. panta grozījumiem.

Grozījums Nr. 503
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml. Šo 
enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var papildus uzrādīt arī uz 
porciju.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu 101. grozījuma angļu valodas versiju ar oriģinālu vācu valodā, kas iekļauts dr. 
R. Sommer ziņojuma projektā.

Grozījums Nr. 504
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu daudzumu norāda uz 
100 g vai 100 ml, vai arī uz porciju 
saskaņā ar 32. panta 2. un 3. punktu.

2. Šā panta 1. punktā minēto enerģētisko 
vērtību un uzturvielu vai to sastāvdaļu 
daudzumu norāda uz 100 g vai 100 ml. Šo 
enerģētisko vērtību un uzturvielu 
daudzumu var papildus uzrādīt arī uz 
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porciju.

Or. en

Pamatojums

Lai saskaņotu 101. grozījuma angļu valodas versiju ar oriģinālu vācu valodā, kas iekļauts Dr. 
R. Sommer ziņojuma projektā.

Grozījums Nr. 505
Bogusław Sonik

Regulas priekšlikums
31. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
var izteikt procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 
porciju. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, while 
an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. Furthermore, 
providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for consumers to 
calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, balanced diet.
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Grozījums Nr. 506
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

3. Obligāto uzturvērtības marķējumu 
attiecīgi var izteikt procentos no 
XI pielikuma B daļā noteiktajiem 
daudzumiem uz 100 g vai 100 ml, vai uz 
porciju. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

(Šī pamatojuma daļā uz tekstu latviešu valodā neattiecas.) 

Obligāts dienas normas patēriņa marķējums ir pretrunā dienas normas marķējuma iniciatīvas 
brīvprātīguma idejai un tādēļ tas būtu jānoraida. Dienas normas marķējuma sistēmu Eiropas 
pārtikas ražošanas nozare pašlaik ievieš dažiem pārtikas produktiem un piedāvā 
patērētājiem. Atbilstoši ES Platformai, par kuru ir panākta vienošanās, vēl ir jāsagaida 
pirmie dati, lai redzētu, vai pārtikas nozares marķējuma iniciatīva ir veiksmīga.

Grozījums Nr. 507
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. 29 panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto norādījumu par uzturvielu 
daudzumu paziņojumā par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē izvieto, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Zaļā, 
dzeltenā un sarkanā krāsa norāda, vai 
šajā pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz 
vai daudz šo uzturvielu. Šī informācija 
tiek norādīta attiecībā uz 100 g vai 100 ml 
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attiecīgā produkta. Pamatvērtību 
definīcija, ar ko nosaka vai attiecīgajā 
produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo 
uzturvielu, tiek formulēta saskaņā ar 
49. panta 3. punktā regulatīvo kontroles 
procedūru un balstās uz Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādes atzinuma. 
Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo pētījumus, kuri liecina par to, ka patērētāji vēlas, lai iepakojuma 
priekšpusē esošā informācija par uzturvērtību būtu ierobežota ar interpretējošu elementu. 
Viņi dod priekšroku zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas izmantošanai, lai norādītu, vai šajā 
pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu. Pamatvērtību definīcija, ar ko 
nosaka vai attiecīgajā produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu, jāformulē, 
izmantojot neatkarīgu, zinātniski pamatotu atzinumu, ko pieņēmusi Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde.

Grozījums Nr. 508
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu 31. panta 2. punktam nodrošina, ka paziņojums par uzturvērtību vienmēr 
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balstās uz salīdzināmu daudzumu, 100 g vai 100 ml, bet porcijas ir pieļaujamas vienīgi kā 
papildu salīdzināms daudzums. Tāpēc tiek svītrots norādījums „vai uz porciju”.

Grozījums Nr. 509
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. 29 panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minētais norādījumu par uzturvielu 
daudzumu informācijā par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē izvieto, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Zaļā, 
dzeltenā un sarkanā krāsa norāda, vai 
šajā pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz 
vai daudz šo uzturvielu. Šī informācija 
tiek norādīta attiecībā uz 100 g vai 100 ml 
attiecīgā produkta. Pamatvērtību 
definīcija, ar ko nosaka vai attiecīgajā 
produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo 
uzturvielu, tiek formulēta saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru un balstās uz Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinuma. 
Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo pētījumus, kuri liecina par to, ka patērētāji vēlas, lai iepakojuma 
priekšpusē esošā informācija par uzturvērtību būtu ierobežota ar interpretējošu elementu. 
Viņi dod priekšroku zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas izmantošanai, lai norādītu, vai šajā 
pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu. Pamatvērtību definīcija, ar ko 
nosaka vai attiecīgajā produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu, jāformulē, 
izmantojot neatkarīgu, zinātniski pamatotu atzinumu, ko pieņēmusi Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde.
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Grozījums Nr. 510
Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir 
jāizsaka procentos no XI pielikuma 
A daļas 1. punktā noteiktajiem 
daudzumiem. 4.

3. 29 panta 1. punkta a) apakšpunktā 
minēto norādījumu par uzturvielu 
daudzumu paziņojumā par uzturvērtību 
iepakojuma priekšpusē izvieto, izmantojot 
daudzkrāsu kodēšanas sistēmu. Zaļā, 
dzeltenā vai oranžā un sarkanā krāsa 
norāda, vai šajā pārtikas produktā ir maz, 
vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu. Šī 
informācija tiek norādīta attiecībā uz 
100 g vai 100ml attiecīgā produkta. 
Pamatvērtību definīcija, ar ko nosaka vai 
attiecīgajā produktā ir maz, vidēji daudz 
vai daudz šo uzturvielu, tiek formulēta 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru un balstās 
uz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
atzinuma.
Šo krāsu kodēšanas sistēmu piemēro 
pārstrādātai pārtikai gatava rūpnieciski 
ražota ēdiena veidā, tā kā tā ir pārtika, 
attiecībā uz kuru patērētāji uzskata, ka ir 
sarežģīti iegūt informāciju par tās 
uzturvielu saturu. Pārstrādāta pārtika 
gatava rūpnieciski ražota ēdiena veidā 
attiecas uz fasētu pārtiku, kura ir 
sagatavota ēšanai vai kuru patērētājam 
pirms ēšanas nepieciešams atšķaidīt ar 
ūdeni, atkausēt, sasildīt vai uzvārīt. Pie 
šādas pārtikas pieder (šis uzskaitījums 
tomēr nav izsmeļošs) sviestmaizes, gatavi 
vai ēšanai sagatavoti ēdieni, burgeri, 
desas, pastētes, maizes izstrādājumi un 
apaļie pīrāgi ar piedevām, panēta, 
marinēta un mīklā iestrādāta gaļa, gaļas 
aizstājēji, mājputnu gaļa, zivs un līdzīgi 
produkti, tostarp mērces, picas un sausās 
brokastis.

Or. en
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Pamatojums

This amendment reflects the research which has shown that consumers want limited front of 
pack nutrition information with an interpretative element. They prefer the use of colours red, 
yellow/amber and green to indicate whether a food is high, medium or low in these nutrients. 

It is specified that the colours indicate the level of a particular nutrient rather than the 
nutrient type. The definition of reference amounts for high, medium or low should be 
established through an independent scientific opinion adopted by the EFSA. 

More information on research can be found in ‘Summary of original research from December 
2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition schemes’ EHN, 
Brussels, August 2008: http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-
140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green light’ 
Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabelling_fro
ntofpack_surveyreport.pdf

Grozījums Nr. 511
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

Ieteicamais daudzums balstās uz dienā nepieciešamo vidējai 40 gadus vecai sievietei, un tādēļ 
nav ņemtas vērā citu sociālo grupu īpašās vajadzības. Piemēram, bērniem un gados vecākiem 
cilvēkiem dienā nepieciešamas atšķirīgas devas, un tāpēc šī informācija viņus varētu 
maldināt. Norādot tikai ieteicamo dienas devu, netiek ņemtas vērā atšķirīgais vajadzīgo 
kaloriju daudzums dažādu profesiju pārstāvjiem.
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Grozījums Nr. 512
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību
izsaka arī procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml un uz porciju, ja produkts ir 
fasēts atsevišķā porcijā. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Ieteicamā deva procentos ir vērtīga informācija lielākajai daļai patērētāju, un tālab tā 
jānorāda.

Grozījums Nr. 513
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
var izteikt procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 
porciju saskaņā ar 32. panta 2. un 
3. punktu. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en
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Pamatojums

Atsauces izdarīšanai par dienas devu vajadzētu palikt brīvprātīgai, lai neradītu pārmērīgus 
šķēršļus vidējiem un maziem uzņēmumiem. Ja ieteicamā dienas deva uz porciju patērētājiem 
ir ļoti svarīga, savukārt informācija uz 100 g vai 100 ml var būt gan nenozīmīga, gan 
maldinoša.

Grozījums Nr. 514
Niels Busk

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Marķējums par ieteicamo dienas devu nesniedz patērētajiem pietiekamu informāciju 
Piemēram, vai puslitrs kokakolas ir divas porcijas, pat ja parasti šo daudzumu patērē viena 
persona? Ābols šķitīs mazāk veselīgs nekā bērnu piena šokolāde vai kartupeļu čipsi, ja ņem 
vērā cukura daudzumu tajos, un tāpēc patērētāji varētu uzskatīt, ka nav nekādas lielas 
atšķirības, vai ēd augļus, šokolādi vai kartupeļu čipsus.

Grozījums Nr. 515
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 

3. Papildus obligātajam paziņojumam par 
uzturvērtību uz 100 g vai 100 ml, kā 
pieprasīts 1. un 2. punktā, informāciju var 
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vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

attiecīgi izteikt procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

Norādei par dienas devu vajadzētu būt fakultatīvai. Norādes par dienas devu uz porciju ir 
lietderīgākas nekā norādes par dienas devu uz 100 g vai 100 ml. 

Grozījums Nr. 516
Dan Jørgensen, Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir 
jāizsaka procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

Dienas patēriņa normas sistēma, ko ieviesuši pārtikas ražotāji, var arī nebūt zinātniski 
pamatota. Turklāt dienas normas patēriņa sistēmas izmantošanas pieredze joprojām nav 
zinātniski izvērtēta, un tā neļaus patērētājiem labāk izdarīt izvēli, kas pamatota ar 
informāciju. 
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Grozījums Nr. 517
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

A nutrition declaration should be clear, consistent, relevant and evidence-based information, 
which supports the health conscious food choices and enable consumers to choose a balanced 
diet.

The use of portion sizes and average reference intake values (GDA) will not provide the 
consumers with clear and consistent information. On the contrary it will add to the confusion 
of the consumers. It does not support a well-informed and easy choice at moment of purchase. 
As these figures are based on averages it would not cover the individual consumer, but only 
an average person. Average persons do not exist.

It is clear that GDA without the use of portion sizes would be absurd. But there are many 
problems with using portion sizes. Take the soft drinks as an example. The soft drinks industry 
has chosen 250 ml as the serving size. When the consumer buys a can of 33 ml. the reference 
used would be the 33 ml, whereas the reference value when the consumer buys a 0.5 litre 
bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on a 0.5 litre 
bottle. This is another source of confusion for the consumer and another reason why we 
support the obligatory reference to 100 g or 100 ml and the reference to portions sizes as 
additional information. Without portion sizes GDA would be absurd. 

Specification per portion is very problematic and in reality inapplicable as the portion sizes 
are not standardised and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.
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Grozījums Nr. 518
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā 
neattiecas.)

Or. en

Pamatojums

(Grozījums uz tekstu latviešu valodā neattiecas.)

Grozījums Nr. 519
Miroslav Ouzký

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
var izteikt procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 
porciju saskaņā ar 32. panta 2. un 
3. punktu. Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. en

Pamatojums

The reference to daily intakes should remain voluntary, in order not to create excessive 
burden on SMEs. Nonetheless, the reference intakes as set out in Part B of Annex XI should 
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stay part of this regulation to ensure consistency for both consumers and producers.

Providing reference intake information per portion is far more relevant for consumers, 
while an information per 100 g / 100 ml can be both meaningless and misleading. 
Furthermore, providing information per 100 g / 100 ml makes it more complicated for 
consumers to calculate their actual intakes and, consequently, to construct a healthy, 
balanced diet.

Grozījums Nr. 520
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
31. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Obligāto paziņojumu par uzturvērtību 
attiecīgi izsaka procentos no XI pielikuma 
B daļā noteiktajiem daudzumiem uz 100 g 
vai 100 ml, vai uz porciju. Paziņojums par 
vitamīniem un minerālvielām arī ir jāizsaka 
procentos no XI pielikuma A daļas 
1. punktā noteiktajiem daudzumiem. 4.

3. Informāciju par enerģētisko vērtību 
izsaka procentos no XI pielikuma B daļā 
noteiktajiem daudzumiem devās uz porciju.
Sīkāku informāciju par procentuālo daļu 
no XI pielikuma B daļā noteiktajiem devu 
daudzumiem ir pieļaujama attiecībā uz 
šajā pielikumā uzskaitītajām uzturvielām.
Paziņojums par vitamīniem un 
minerālvielām arī ir jāizsaka procentos no 
XI pielikuma A daļas 1. punktā 
noteiktajiem daudzumiem.

Or. de

Pamatojums

Ar grozījumu 3. punktam tiek nodrošināts, ka norāde par dienas devu ir obligāta, tikai 
atsaucoties uz enerģētisko vērtību un porciju. Vēl sīkākas prasības pārāk noslogotu 
patērētājus. Ir bezjēdzīgi paredzēt norādi par dienas devu uz 100 g vai 100 ml, jo cilvēki ēd 
porcijas, un tāpēc vajadzētu norādīt procentuālo daļu standartvērtības dienas patēriņam, ko 
veido porcija.
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Grozījums Nr. 521
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
31. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā un ņemot vērā Eiropas 
Pārtikas nekaitīguma komitejas 
ieteikumus, Komisija nosaka ieteicamo 
dienas devu attiecībā uz enerģētisko 
vērtību un izraudzītas uzturvielas, kas nav 
vitamīni un minerālvielas, papildus 
iekļaušanai XI pielikuma B daļā. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pašreiz XI pielikumā paredzētās vērtības nav iegūtas neatkarīgu pētījumu rezultātā un 
atšķiras no ieteikumiem, ko sniegusi, piemēram, Apvienotās Karalistes Pārtikas standartu 
organizācija vai PVO. Pašreiz Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde strādā, lai noteiktu 
ieteicamās dienas devas, un ir paredzams, ka savus priekšlikumus tā iesniegs 2009. gada 
pavasarī. Šo apstākli vajadzētu apsvērt, nosakot ieteicamās dienas devas. Saistīts ar 
XI pielikuma B daļas grozījumu.

Grozījums Nr. 522
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
31. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3a. Vajadzības gadījuma informāciju 
turklāt fakultatīvi var sniegt procentos no 
ieteicamās dienas devas bērniem, kas 
paredzēta XI pielikuma B daļā.
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Or. de

Pamatojums

Attiecībā uz pārtiku, kas tiek ražota bērniem, būs lietderīgi sniegt arī informāciju par 
uzturvērtību, izteiktu procentos no ieteicamās dienas devas, kas balstās uz attiecīgajām, 
bērniem paredzētajām devām.

Grozījums Nr. 523
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta minētās piesātinātās 
taukskābes un trans-taukskābes, norāda 
saskaņā ar XIII pielikuma B daļu.

Or. en

Pamatojums

Tā ir informāciju, ko patērētāji vēlētos zināt.

Grozījums Nr. 524
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer, Jill Evans

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes un trans-
taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.
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Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 29. panta 1. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 525
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētās 
piesātinātās taukskābes un trans-
taukskābes, norāda saskaņā ar 
XIII pielikuma B daļu.

Or. en

Pamatojums

Informācija par trans-taukskābēm obligāti tiek iekļauta paziņojumā par uzturvērtību papildus 
informācijai par piesātinātām taukskābēm, un tāpēc tā tiek svītrota no brīvprātīgi 
norādāmajām sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 526
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
31. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu, izņemot 
29. panta 1. punkta b) apakšpunktā 
minētās piesātinātās taukskābes, norāda 
saskaņā ar XIII pielikuma B daļu.

4. Paziņojumu par poliolu un/vai cietes 
saturu, kā arī taukskābju tipu norāda 
saskaņā ar XIII pielikuma B daļu.
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Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 527
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
31. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4a. Ir pieļaujami arī citādā veidā norādīt 
paziņojumu par uzturvērtību, ja tas citādā 
veidā atbilst šīs regulas, īpaši tās 7. panta 
prasībām. Komisija var pieņemt 
vadlīnijas, kā citādā veidā iespējams 
norādīt paziņojumu par uzturvērtību 
saskaņā ar 49. pantā paredzēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu, ka arī turpmāk var sniegt informāciju par 
uzturvērtību papildus likuma prasībām. Saskaņā ar Komisijas priekšlikumu tas būtu 
realizējams vienīgi, ja Komisija dalībvalstīm to skaidri ieteiktu. Tas nozīmētu papildu 
birokrātiju, no kuras jāizvairās.

Grozījums Nr. 528
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas 
norādīts uz 100 g vai 100 ml, informāciju 

svītrots
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var norādīt porcijai, kā noteikts uz 
etiķetes, ja ir minēts porciju skaits 
iepakojumā.
2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.
3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai 
attiecībā uz pārtikas produktiem 
iepakojumā, kurā ir vairākas pārtikas 
produkta porcijas, kas nav iesaiņotas kā 
atsevišķas porcijas. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar 31. panta 2. punkta grozījumu.

Grozījums Nr. 529
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes, ja
ir minēts porciju skaits iepakojumā.

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju norāda 
porcijai, minot porciju skaitu iepakojumā. 

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.
3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai attiecībā 
uz pārtikas produktiem iepakojumā, kurā ir 
vairākas pārtikas produkta porcijas, kas 
nav iesaiņotas kā atsevišķas porcijas. 

3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību porcijai, kā minēts 
1. punktā, attiecībā uz pārtikas produktiem 
iepakojumā, kurā ir vairākas pārtikas 
produkta porcijas, kas nav iesaiņotas kā 
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Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

atsevišķas porcijas. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Kamēr tas ir lietderīgi attiecībā uz enerģētisko vērtību un uzturvērtību izteikt to uz 100 g 
iepakojuma aizmugurē vai priekšpusē, jo tas ļauj produktus savstarpēji salīdzināt, ir arī 
lietderīgi norādīt daudzumu uz porciju iepakojuma priekšpusē.

Grozījums Nr. 530
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes, ja 
ir minēts porciju skaits iepakojumā.

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju, kas 
minēta 29. panta 1. punkta 
b) apakšpunktā, var iepakojuma 
aizmugurē norādīt porcijai, kā noteikts uz 
etiķetes, ja ir minēts porciju skaits 
iepakojumā.

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.
3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai attiecībā 
uz pārtikas produktiem iepakojumā, kurā ir 
vairākas pārtikas produkta porcijas, kas 
nav iesaiņotas kā atsevišķas porcijas. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai, kā 
minēts 1. punktā, attiecībā uz pārtikas 
produktiem iepakojumā, kurā ir vairākas 
pārtikas produkta porcijas, kas nav 
iesaiņotas kā atsevišķas porcijas. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. en

Pamatojums

Porciju lielums visā ES nav harmonizēts. Tāpēc informāciju vienmēr vajadzētu izteikt uz 
100 ml vai 100 g, un to var papildināt ar norādi par porcijas lielumu. 

Grozījums Nr. 531
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
32. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes, ja 
ir minēts porciju skaits iepakojumā.

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes, ja 
ir minēts porciju skaits iepakojumā.

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija vai ja atsevišķas viena 
lieluma porcijas ir skaidri atpazīstamas 
un safasētas.

3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai 
attiecībā uz pārtikas produktiem 
iepakojumā, kurā ir vairākas pārtikas 
produkta porcijas, kas nav iesaiņotas kā 
atsevišķas porcijas. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

3. Komisija pēc apspriešanās ar 
iesaistītajām pusēm nosaka, vai 
gadījumos, kas nav minēti 2. punktā, 
uzturvērtības paziņojumu var izteikt 
vienai porcijai. Pasākumus, kas ir 
paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs regulas 
elementus, to papildinot, pieņem saskaņā ar 
49. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Lai nodrošinātu, ka uzturvērtības paziņojumu attiecībā uz pārtiku, kas tiek piedāvāta 
atsevišķās porcijās, vai, ja porcijas ir skaidri norādītas, var noteikt vienīgi uz porciju. (Pārējā 
pamatojuma daļa uz tekstu latviešu valodā neattiecas.) 
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Grozījums Nr. 532
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes, ja 
ir minēts porciju skaits iepakojumā.

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
obligātajam paziņojumam par 
uzturvērtību, kas norādīts uz 100 g vai 
100 ml, informāciju var norādīt porcijai, kā 
noteikts uz etiķetes, ja ir minēts porciju 
skaits iepakojumā un ciktāl porciju lielumi 
ir reāli un tos atspoguļo, respektīvi, 
izskaidro vidusmēra patērētājam 
saprotamā veidā. Komisija kopā ar 
pārtikas produktu ražošanas 
uzņēmumiem un attiecīgajām dalībvalstu 
iestādēm izstrādā vadlīnijas par reālu 
porciju lielumu norādi. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. de

Pamatojums

Porcijas lieluma noteikšana ļauj patērētājam labāk orientēties situācijā. Piemēram, 
patērētājiem ir vieglāk spriest par porciju, kurā ir 8 vienības respektīvi gabali (kēksa) vai 
pusglāze (riekstu), nekā par atbilstošajām norādēm, ja tās izteiktas gramos. Turklāt porcijas 
lielums jāorientē uz patērētāja reālu vidējo patēriņu, lai izvairītos no maldinošām norādēm. 
Piemēram, bieži norādītais porcijas lielums 25 g kā atsauces lielums ir izrādījies nereāls.
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Grozījums Nr. 533
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas 
norādīts uz 100 g vai 100 ml, informāciju 
var norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes,
ja ir minēts porciju skaits iepakojumā.

1. Papildus uzturvērtības marķējumam, 
kas norādīts uz 100 g vai 100 ml, 
informāciju var norādīt porcijai, ja ir 
minēts porcijas lielums.

Or. de

Pamatojums

Vācu teksta pielāgošana angļu valodas versijai. [Šis labojums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.] 

Lai izvairītos no patērētāju maldināšanas, marķējums uz porciju ir pieļaujams, ja porcijas 
lielums ir skaidri norādīts uz produkta. Papildu norādei uz iepakojuma par porciju skaitu 
vajadzētu būt fakultatīvai.

Grozījums Nr. 534
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
32. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju var 
norādīt porcijai, kā noteikts uz etiķetes, ja
ir minēts porciju skaits iepakojumā.

1. Papildus 31. panta 2. punktā minētajam 
paziņojumam par uzturvērtību, kas norādīts 
uz 100 g vai 100 ml, informāciju norāda 
iepakojuma aizmugurē porcijai, minot
porciju skaitu iepakojumā.

Or. en

Pamatojums

Informācija vienmēr jāsniedz uz 100 g vai 100 ml produkta, lai novērstu patērētāju 
maldināšanu. Tas ļauj produktus skaidri un viegli citu ar citu salīdzināt. Papildu informācija 
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attiecībā uz porciju tiek norādīta uz iepakojuma, tā kā tas dažiem patērētajiem var palīdzēt 
novērtēt pārtikas daudzumus, ko tie ēd.

Grozījums Nr. 535
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Atbilst 31. panta 2. punkta grozījumam, porciju lielumus var izmantot vienīgi papildus 
salīdzināmajam daudzumam un 100 g vai 100 ml. Tādējādi 2. punkts tiek svītrots.

Grozījums Nr. 536
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.

2. Uzturvērtību uz vienu porciju var 
jebkurā gadījumā norādīt papildus 
uzturvērtībai uz 100 gramiem vai 
100 mililitriem.

Or. hu

Pamatojums

Iespēja iegūt informāciju par enerģētisko vērtību un uzturvērtību uz 100 gramiem vai 100 
mililitriem ļaus patērētājiem produktus tieši salīdzināt citu ar citu. Ir būtiski svarīgi, lai 
uzturvērtības marķējums netiktu sniegts tikai uz porciju, jo tas nav obligāti, ka patērētāji 
produktu lietos porcijās, kā tas paredzēts uz iepakojuma.
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Grozījums Nr. 537
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.

2. Uzturvērtību var norādīt vienīgi porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija vai vairākas atsevišķas
porcijas.

Or. de

Pamatojums

Norāde par uzturvērtību tikai atsevišķai porcijai būtu lietderīga galvenokārt visiem pārtikas 
produktiem, ko patērē daudzumos, kas ir ievērojami mazāki par 100 g (piemēram, 
ievārījumiem, pārtikas eļļas utt.).

Grozījums Nr. 538
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
32. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija.

2. Uzturvērtību var norādīt vienai porcijai, 
ja pārtikas produkts ir iesaiņots kā 
atsevišķa porcija vai vairākas viena 
lieluma porcijas.

Or. en

Pamatojums

Iesaiņota atsevišķa porcija vai vairākas viena lieluma porcijas vajadzētu apskatīt tādā pašā 
veidā kā fasētu pārtiku atsevišķas porcijas veidā.
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Grozījums Nr. 539
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
32. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija nosaka uzturvērtības 
noteikšanas kārtību vienai porcijai 
attiecībā uz pārtikas produktiem 
iepakojumā, kurā ir vairākas pārtikas 
produkta porcijas, kas nav iesaiņotas kā 
atsevišķas porcijas. Pasākumus, kas 
paredzēti šīs regulas nebūtisku noteikumu 
grozīšanai, to attiecīgi papildinot, pieņem 
saskaņā ar regulas 49. panta 3. punktā 
noteikto regulatīvo kontroles procedūru.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Atbilst 31. panta 2. punkta grozījumam, porciju lielumus var izmantot vienīgi papildus 
salīdzināmajam daudzumam un 100 g vai 100 ml. Tādējādi 3. punkts tiek svītrots.

Grozījums Nr. 540
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var norādīt citos veidos, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

svītrots

a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un
b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
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vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību;
c) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot uzturvērtības 
norādes saturu un lietošanu.
2. Šā panta 1. punktā minētie papildu 
norādīšanas veidi jāidentificē 44. pantā 
minētajās valsts shēmās.

Or. de

Pamatojums

Ar šo grozījumu svītrota lieka vispārēji maldinoša aizlieguma atkārtošana. Vajadzētu 
izvairīties no liekas atkārtošanās, lai panāktu efektīvu regulējumu.

Grozījums Nr. 541
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var norādīt citos veidos, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

svītrots

a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un
b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību;
c) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot uzturvērtības 
norādes saturu un lietošanu.
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2. Šā panta 1. punktā minētie papildu 
norādīšanas veidi jāidentificē 44. pantā 
minētajās valsts shēmās.

Or. en

Pamatojums

Pilnīga saskaņošana ir vienīgais veids, kā nodrošināt kopējo tirgu.

Grozījums Nr. 542
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
33. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var norādīt citos veidos, ja 
ievēro šādas pamatprasības:

1. Papildus 31. panta 2. un 3. punktā 
minētajiem norādīšanas veidiem 
uzturvērtību var atkārtoti norādīt arī citos 
veidos, piemēram, grafiski.

a) uzturvērtību norāda tā, lai veicinātu 
patērētāju izpratni par pārtikas produkta 
lomu vai nozīmi uztura enerģētiskās 
vērtības un uzturvielu satura 
nodrošināšanā; un
b) uzturvērtību norāda saskaņotiem 
noteiktiem daudzumiem vai, ja tādu nav, 
vispārēji pieņemtiem zinātniskiem 
ieteikumiem par enerģisko vai 
uzturvērtību;
c) ir pierādījumi, kas liecina, ka 
vidusmēra patērētājs saprot uzturvērtības 
norādes saturu un lietošanu.
2. Šā panta 1. punktā minētie papildu 
norādīšanas veidi jāidentificē 44. pantā 
minētajās valsts shēmās.

Or. en
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Pamatojums

Papildus uzturvērtības paziņojumam, būtu vajadzīgs zināms elastīgums attiecībā uz citiem 
izteiksmes veidiem.

Grozījums Nr. 543
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
33. pants – 2.a un 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Papildu izskaidrojoša informācija 
jāsniedz attiecībā uz pārstrādātu pārtiku 
gatava rūpnieciski ražota ēdiena veidā, 
izmantojot daudzkrāsu kodēšanas sistēmu 
un tādējādi norādot uzturvielu esamību kā 
nelabvēlīgu, labu vai vislabvēlīgāko un 
labu. Ražotāji izmanto zaļo, oranžo un 
sarkano krāsu vai arī citas krāsas, kas 
patērētājiem ir viegli saprotamas, 
piemēram baltu (neitrāla), sudraba un 
zelta. Ražotāji var attiecināt krāsu 
kodēšanas sistēmu arī uz citiem pārtikas 
produktiem, ja tie atbilst 1. punktā 
minētajām prasībām. 
Kritērijus attiecībā uz produktiem un to 
sastāvdaļām, kas raksturo, vai tie ir 
nelabvēlīgi vai neitrāli, labi vai arī 
vislabākie vai vislabvēlīgākie, ir 
formulējusi Eiropas Komisija saziņā ar 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi. 
2b. To produktu vai produktu kategoriju 
uzskaitījumā, uz kuriem attiecina 
33. panta 2.a punkta prasības, ir iekļauti:
– Gatavi ēdieni
– uzkodas fasējumā,
– burgeri, desas, 
– pastētes, maizes izstrādājumi un apaļie 
pīrāgi ar piedevām,
– panēta, marinēta un mīklā iestrādāta 
gaļa, gaļas aizstājēji, mājputnu gaļa, zivs 
un līdzīgi produkti, tostarp ar mērci 
(piemēram, panēti cāļa vai zivs gaļas 
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pusfabrikāti (chicken nuggets, fish 
fingers), zivis pētersīļu mērcē, maltās 
gaļas bumbiņas, jēra ribas),
– picas,
– sausās brokastis,
un Komisija šo sarakstu var grozīt 
saskaņā ar 49. panta 3. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Research has shown that consumers want nutrition information with an interpretative 
element. More information on research can be found in ‘Summary of original research from 
December 2006 - June 2008 on consumer preferences and use of Front of Pack nutrition 
schemes’ EHN, Brussels, August 2008: 
http://www.ehnheart.org/files/FOP%20research%202008-140414A.pdf

Australian study ‘Front of Pack Food Labelling – Traffic light labelling gets the green 
light’ Sidney, 2008: 
http://www.cancercouncil.com.au/html/prevention/healthyeating/downloads/foodlabellin
g_frontofpack_surveyreport.pdf.
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