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Grozījums Nr. 646
John Bowis, Chris Davies

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,paziņojums par uzturvērtību” vai 
,,uzturvērtības marķējums” ir jebkura 
informācija, kas ietver:

1. ,,paziņojums par uzturvērtību” vai 
,,uzturvērtības marķējums” ir jebkura 
informācija, kurā norāda:

(a) enerģētisko vērtību; vai (a) enerģētisko vērtību; vai
(b) enerģētisko vērtību un vienu vai 
vairākas šādās uzturvielas:

(b) enerģētisko vērtību un vienu vai 
vairākas šādās uzturvielas un to 
sastāvdaļas:

- tauki, - taukus,
- ogļhidrāti, - ogļhidrātus,

- šķiedrvielas, - šķiedrvielas,
- proteīni, - proteīnus,

- sāls, - sāli,
- vitamīni un minerālvielas, kas uzskaitīti 
XI pielikuma A daļas 1. punktā un ir 
sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
definēts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

- vitamīni un minerālvielas, kas uzskaitīti 
XI pielikuma A daļas 1. punktā un ir 
sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
definēts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

Or. en

Grozījums Nr. 647
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
I pielikums – no 1.-10. punktam

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. ,,paziņojums par uzturvērtību” vai
,,uzturvērtības marķējums” ir jebkura 
informācija, kas ietver:

1. ,,uzturvērtības marķējums” ir jebkura 
informācija, kas ietver:

(a) enerģētisko vērtību; vai (a) enerģētisko vērtību; vai
(b) enerģētisko vērtību un vienu vai (b) enerģētisko vērtību un vienu vai 

vairākas šādās uzturvielas, kā arī jebkuru 
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vairākas šādās uzturvielas: vielu, kas pieder vienai no šīm 
kategorijām vai ir sastāvdaļa kādai šīs 
kategorijas vielai:

- tauki, - tauki,

- ogļhidrāti, - ogļhidrāti,
- šķiedrvielas, - šķiedrvielas,

- proteīni, - proteīni,

- sāls, - nātrijs,

- vitamīni un minerālvielas, kas uzskaitīti 
XI pielikuma A daļas 1. punktā un ir 
sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
definēts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

- vitamīni un minerālvielas, kas uzskaitīti 
XI pielikuma A daļas 1. punktā un ir 
sastopami ievērojamā daudzumā, kā 
definēts XI pielikuma A daļas 2. punktā.

2. „tauki” ir kopējais lipīdu saturs, ieskaitot 
fosfolipīdus;

2. „tauki” ir kopējais lipīdu saturs, ieskaitot 
fosfolipīdus;

3. ,,piesātinātās taukskābes” ir taukskābes, 
kas nesatur divkāršo saiti;

3. ,,piesātinātās taukskābes” ir taukskābes, 
kas nesatur divkāršo saiti ogleklis-ogleklis;

4. ,,trans-taukskābes” ir taukskābes ar 
vismaz vienu nesaistītu (proti, ar vismaz 
vienu metilēna grupas iestarpinājumu) 
oglekļa-oglekļa dubultsaitēm trans-
konfigurācijā;

4. ,,trans-taukskābes” ir taukskābes ar 
vismaz vienu nesaistītu (proti, ar vismaz 
vienu metilēna grupas iestarpinājumu) 
oglekļa-oglekļa dubultsaitēm trans-
konfigurācijā;

5. ,,mononepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar vienu divkāršo cis-saiti;

5. ,,mononepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar vienu divkāršo oglekļa-
oglekļa saiti, ko satur divkāršā cis-saite;

6. ,,polinepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar cis, cis-metilēna divkāršās
saites iestarpinājumiem;

6. ,,polinepiesātinātās taukskābes” ir 
taukskābes ar vismaz divām izolētām 
oglekļa-oglekļa divkāršām saitēm;

7. ,,ogļhidrāti” ir visi ogļhidrāti, ietverot 
poliolus, ko cilvēka organisms pārstrādā 
vielmaiņas ceļā;

7. ,,ogļhidrāti” ir visi ogļhidrāti, ietverot 
poliolus, ko cilvēka organisms pārstrādā 
vielmaiņas ceļā;

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus;

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus, izomaltozi un D-
tagatozi;

9. ,,polioli” ir spirti, kas satur vairāk nekā 
divas hidroksilgrupas;

9. ,,polioli” ir spirti, kas satur vairāk nekā 
divas hidroksilgrupas;

10. ,,proteīni” ir proteīnu saturs, kas 
aprēķināts pēc formulas: proteīni = pēc 
Kjeldāla metodes noteikts kopējais 
slāpeklis × 6,25;

10. ,,proteīni” ir proteīnu saturs, kas 
aprēķināts pēc formulas: proteīni = pēc 
Kjeldāla metodes noteikts kopējais 
slāpeklis × 6,25; 6,38 piena proteīnam un 
5,7l sojas proteīnam.
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Or. de

Pamatojums

Doppelbegriffe für dieselbe Sache sind abzulehnen, es reicht der Ausdruck 
„Nährwertkennzeichnung“ in Z 1.
Klarstellung im Pk.1 b dass auch Bestandteile eines Nährstoffs umfasst sind, entsprechend 
der bisherigen Rechtslage (vgl. Art. 3 der NährwertkennzeichnungsRL Nr. 90/496/EWG).
Klarstellung der Definitionen, die eindeutige Rückschlüsse auf die chemische Struktur 
zulassen (vgl. Z 3, 4, 5, 6, 8, 9).
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.
Isomaltulose und D-Tagatose: Als zugelassenes Novel Food unterscheiden sich diese beiden 
Stoffe von den Zuckerarten und sollten daher von der Definition ausgenommen werden.
Die korrekteÜbersetzung des englischen Begriffs „sugars“ ins Deutsche sollte „Zuckerarten“ 
lauten (vgl. Richtlinie 2001/111/EG über bestimmte Zuckerarten).
Berechnungsfaktoren für Milcheiweiß und Sojaeiweiß sollten im Einklang mit dem weltweiten 
Codex festgelegt werden (Codex Stan 1-1985 – General Standard for the Labelling of Pre-
packaged-Foods und Codex Stan 72-1981 for infant formula).

Grozījums Nr. 648
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– sāls, - nātrijs, kas ietilpst sāls un piedevu 
sastāvā,

Or. fi

Pamatojums

Dažās produktu kategorijās piedevas var saturēt ievērojamu nātrija daudzumu. Piemēram, 
kritērijos sirds simbola izmantošanai Somijā, norādot, kuri pārtikas produkti palīdz saglabāt 
veselu sirdi, tiek ņemts vērā nātrija daudzums piedevās.
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Grozījums Nr. 649
Peter Liese

Regulas priekšlikums
I pielikums – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- sāls, - nātrijs

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 
korekta informācija.  

Grozījums Nr. 650
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus;

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus un izomaltozi;

Or. en

Pamatojums

Izomaltoze ir atļauts “jaunās pārtikas” produkts, uz kuru attiecas ogļhidrātu definīcija. To 
nevajadzētu pieskaitīt cukuriem, jo tā fizioloģiskās pamatīpašības atšķiras no 
tradicionālajiem cukuriem. Izomaltoze nav kaitīga zobiem, lēni atbrīvojas organismā, radot 
nelielu glukozes līmeņa celšanos asinīs un vienlaikus esot pilnībā sagremojama.



AM\762309LV.doc 7/78 PE418.220v01-00

LV

Grozījums Nr. 651
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
I pielikums – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus;

8. ,,cukuri” ir visi monosaharīdi un 
disaharīdi, ko satur pārtikas produkti, 
izņemot poliolus, izomaltozi un D-
tagatozi;

Or. de

Pamatojums

Izomaltozi un D-tagatozi drīkst izmantot jaunajos pārtikas produktos, uz kuriem attiecas 
ogļhidrātu definīcija. Izomaltozi un D-tagatozi nevajadzētu uzskatīt par cukuriem, jo 
fizioloģisko īpašību dēļ tās ievērojami atšķiras no tradicionālā cukura. Piemēram, tās nebojā 
zobus, tām ir neliela ietekme uz cukura līmeni asinīs un tām ir maz kaloriju.

Grozījums Nr. 652
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
I pielikums – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

9. ,,polioli” ir spirti, kas satur vairāk nekā 
divas hidroksilgrupas;

9. „polioli” ir ogļhidrāti, kas ir samazināti 
mono-, di-, iligosaharīdi vai polisaharīdi 
un ir iekļauti atļauto saldinātāju sarakstā;

Or. en

Pamatojums

 While the Commissions proposal is technically correct, it provides two distinct 
disadvantages. When referring to "alcohols", polyols are food additives and are considered 
as such at international level. They are included in the General Standard of Food Additives of 
the Codex Alimentarius. Part of the polyols that are produced in the EU are exported in third-
countries. The introduction of a reference in a legal text that polyols means alcohols may lead 
to a regrettable consumer misunderstanding in those countries where consumption of alcohol 
is prohibited on religious grounds. Such reference may also have consequences from a trade 
perspective, bearing in mind the restrictive legislation and specific custom taxes that apply to 



PE418.220v01-00 8/78 AM\762309LV.doc

LV

alcohol imports in certain third countries.
- the capture of  “glycerol” that is not a nutritional polyol

Actually, the definition of “polyol” in the context of this Regulation specifically refers to those 
polyol substances authorised as sweeteners in foods. Certain substances, though complying 
with the chemical definition (e.g. glycerol) do not show the nutritional properties 
acknowledged for the polyols that are authorised as sweeteners in food.
Therefore, acknowledging that the absence of an explicit definition of polyols in the current 
EU food legislative framework has never been problematic because polyols are de facto 
characterised by detailed specifications, the polyol producers consider that there is no reason 
to introduce a definition for polyols in the proposed Regulation on the provision of food 
information to consumers, which would bring nothing else but problems.

Grozījums Nr. 653
Peter Liese

Regulas priekšlikums
I pielikums – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. ,,sāls” ir sāls saturs, kas aprēķināts 
pēc formulas: sāls = nātrijs × 2,5;

11. „nātrijs” ir kopējais nātrija daudzums 
konkrētajā pārtikas produktā;

Or. en

Pamatojums

„Sāls daudzums” un „sāls daudzuma ekvivalents” ir divi atšķirīgi jēdzieni; „sāls daudzums” 
ir pārtikas produkta sastāvā esošā patiesā sāls daudzums; „sāls daudzuma ekvivalents” ir 
teorētisks sāls daudzums, kas aprēķināts no kopējā sāls daudzuma pārtikas produktā.

Grozījums Nr. 654
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
II pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) labību, ko izmanto, lai iegūtu destilātus 
vai lauksaimnieciskas izcelsmes etilspirtu 
stipro alkoholisko dzērienu un citu 
alkoholisko dzērienu ražošanai, kuru 

(d) labību, ko izmanto, lai iegūtu alkohola
destilātus. 
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spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 
1,2 %.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai vairāk izceltu izņēmumu un nodrošinātu atbilstību EFSA 
atzinumam.  Sākotnējais formulējums varētu radīt situāciju, ka produktus marķē kā alergēnus, 
lai gan EFSA atzinumā ir noteikts, ka tajos nav alergēnu.  Komisija piekrīt, ka sākotnējais 
formulējums ir jāmaina, lai izsargātos no neaizsargātu patērētāju maldināšanas.

Grozījums Nr. 655
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
II pielikums – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sūkalas, ko izmanto, lai iegūtu 
destilātus vai lauksaimnieciskas izcelsmes 
etilspirtu stipro alkoholisko dzērienu un 
citu alkoholisko dzērienu ražošanai, kuru 
spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 
1,2 %;

(a) sūkalas, ko izmanto, lai iegūtu alkohola
destilātus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai vairāk izceltu izņēmumu un nodrošinātu atbilstību EFSA 
atzinumam.  Sākotnējais formulējums varētu radīt situāciju, ka produktus marķē kā alergēnus, 
lai gan EFSA atzinumā ir noteikts, ka tajos nav alergēnu.  Komisija piekrīt, ka sākotnējais 
formulējums ir jāmaina, lai izsargātos no neaizsargātu patērētāju maldināšanas.

Grozījums Nr. 656
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
II pielikums – 8. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) riekstus, ko izmanto, lai iegūtu 
destilātus vai lauksaimnieciskas izcelsmes 

(a) riekstus, ko izmanto, lai iegūtu 
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etilspirtu stipro alkoholisko dzērienu un 
citu alkoholisko dzērienu ražošanai, kuru 
spirta tilpumkoncentrācija ir lielāka nekā 
1,2 %.

alkohola destilātus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir vajadzīgs, lai vairāk izceltu izņēmumu un nodrošinātu atbilstību EFSA 
atzinumam.  Sākotnējais formulējums varētu radīt situāciju, ka produktus marķē kā alergēnus, 
lai gan EFSA atzinumā ir noteikts, ka tajos nav alergēnu.  Komisija piekrīt, ka sākotnējais 
formulējums ir jāmaina, lai izsargātos no neaizsargātu patērētāju maldināšanas.

Grozījums Nr. 657
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
II pielikums – 12. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12. Sēra dioksīds un sulfīti, ja to 
koncentrācija pārsniedz 10 mg/kg vai 
10 mg/l, izteikts kā SO2.

12. Sēra dioksīds un sulfīti, ja to 
koncentrācija pārsniedz 10 mg/kg vai 
10 mg/l, izteikts kā SO2 patērētajā 
produktā.

Or. en

Pamatojums

Ar grozījumu tiek precizēts, ka noteiktie robežlielumi attiecas tikai uz pārtikas produktiem, 
kas sagatavoti lietošanai uzturā, jo noteikums ir par alerģijām un nepanesamību, ko izraisa 
faktiski patērētais pārtikas produkts, nevis, piemēram, pārtikas produktu koncentrāti, kuri 
vispirms ir jāsagatavo.

Grozījums Nr. 658
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produkti, kas iepakoti, izmantojot 



AM\762309LV.doc 11/78 PE418.220v01-00

LV

īpašas gāzes

1.1 Pārtikas produkti, 
kuru derīguma 
laiks ir pagarināts, 
izmantojot 
iesaiņošanas gāzes, 
kas atļautas 
saskaņā ar 
Padomes Direktīvu 
89/107/EEK1

,,iepakots 
aizsargatmosfērā”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no paziņojumu dubultošanas.
1.1. punkts nesniedz patērētājam papildu informāciju. Patērētājam būtu jāpievērš uzmanība 
derīguma termiņam.
Mēs uzskatām, ka saldinātāju obligātais dubultmarķējums nav nepieciešams. Saldinātāji tiks 
skaidri norādīti sastāvdaļu sarakstā un vajadzības gadījumā ir paredzēts brīdinājuma 
marķējums par fenilalanīna klātbūtni. Noteikums tika pieņemts laikā, kad mazkaloriju 
saldinātāji bija mazāk izplatīti ES, tāpēc šis priekšlikums ir teicama iespēja noteikumus 
vienkāršot.

Grozījums Nr. 659
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Pārtikas 
produkti, kas 
satur saldinātāju 
vai saldinātājus, 
kuri atļauti ar 
Direktīvu 
89/107/EEK

,,ar saldinātāju”; 
šo norādi 
pievieno pārtikas 
produkta 
nosaukumam

svītrots

Or. en

                                               
1 OV L 40, 11.2.1989., 27. lpp.
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Pamatojums

Jāizvairās no paziņojumu dubultošanas.
1.1. punkts nesniedz patērētājam papildu informāciju. Patērētājam būtu jāpievērš uzmanība 
derīguma termiņam.
Mēs uzskatām, ka saldinātāju obligātais dubultmarķējums nav nepieciešams. Saldinātāji tiks 
skaidri norādīti sastāvdaļu sarakstā un vajadzības gadījumā ir paredzēts brīdinājuma 
marķējums par fenilalanīna klātbūtni. Noteikums tika pieņemts laikā, kad mazkaloriju 
saldinātāji bija mazāk izplatīti ES, tāpēc šis priekšlikums ir teicama iespēja noteikumus 
vienkāršot. 

Grozījums Nr. 660
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Pārtikas 
produkti, kas 
satur saldinātāju 
vai saldinātājus, 
kuri atļauti ar 
Direktīvu 
89/107/EEK

,,ar saldinātāju”; 
šo norādi 
pievieno pārtikas 
produkta 
nosaukumam

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saldinātāju obligātais dubultmarķējums nav nepieciešams. Saldinātāji tiks skaidri norādīti 
sastāvdaļu sarakstā un vajadzības gadījumā ir paredzēts brīdinājuma marķējums par 
fenilalanīna klātbūtni. Noteikums tika pieņemts laikā, kad mazkaloriju saldinātāji bija mazāk 
izplatīti ES, tāpēc šis priekšlikums ir teicama iespēja noteikumus vienkāršot.
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Grozījums Nr. 661
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.1. Pārtikas 
produkti, kas 
satur saldinātāju 
vai saldinātājus,
kuri atļauti ar 
Direktīvu 
89/107/EEK

,,ar saldinātāju”; 
šo norādi 
pievieno pārtikas 
produkta 
nosaukumam

2.1 Pārtikas 
produkti, kas 
satur saldinātāju 
vai saldinātājus, 
kuri atļauti ar 
Direktīvu 
89/107/EEK

,,ar saldinātāju”; 
šo norādi 
galvenajā 
redzamības laukā
pievieno pārtikas 
produkta 
nosaukumam.

Or. en

Grozījums Nr. 662
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Pārtikas 
produkti, kas 
satur cukura vai 
cukuru piedevu 
un saldinātāju 
vai saldinātājus, 
kuri atļauti ar 
Direktīvu 89/107/
EEK

,,ar cukuru un 
saldinātāju”; šo 
norādi pievieno 
pārtikas produkta 
nosaukumam

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no paziņojumu dubultošanas.
1.1. punkts nesniedz patērētājam papildu informāciju. Patērētājam būtu jāpievērš uzmanība 
derīguma termiņam.
Mēs uzskatām, ka saldinātāju obligātais dubultmarķējums nav nepieciešams. Saldinātāji tiks 
skaidri norādīti sastāvdaļu sarakstā un vajadzības gadījumā ir paredzēts brīdinājuma 
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marķējums par fenilalanīna klātbūtni. Noteikums tika pieņemts laikā, kad mazkaloriju 
saldinātāji bija mazāk izplatīti ES, tāpēc šis priekšlikums ir teicama iespēja noteikumus 
vienkāršot. 

Grozījums Nr. 663
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Pārtikas 
produkti, kas 
satur cukura vai 
cukuru piedevu 
un saldinātāju 
vai saldinātājus, 
kuri atļauti ar 
Direktīvu 89/107/
EEK

,,ar cukuru un 
saldinātāju”; šo 
norādi pievieno 
pārtikas produkta 
nosaukumam

svītrots

Or. en

Pamatojums

Saldinātāju obligātais dubultmarķējums nav nepieciešams. Saldinātāji tiks skaidri norādīti 
sastāvdaļu sarakstā un vajadzības gadījumā ir paredzēts brīdinājuma marķējums par 
fenilalanīna klātbūtni. Noteikums tika pieņemts laikā, kad mazkaloriju saldinātāji bija mazāk 
izplatīti ES, tāpēc šis priekšlikums ir teicama iespēja noteikumus vienkāršot.

Grozījums Nr. 664
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.2. Pārtikas 
produkti, kas 
satur cukura vai 
cukuru piedevu 
un saldinātāju vai 
saldinātājus, kuri 
atļauti ar 

,,ar cukuru un 
saldinātāju”; šo 
norādi pievieno 
pārtikas produkta 
nosaukumam

2.2 Pārtikas 
produkti, kas 
satur cukura vai 
cukuru piedevu 
un saldinātāju vai 
saldinātājus, kuri 
atļauti ar 

,,ar cukuru un 
saldinātāju”; šo 
norādi galvenajā 
redzamības laukā
pievieno pārtikas 
produkta 
nosaukumam.
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Direktīvu 89/107/
EEK

Direktīvu 89/107/
EEK

Or. en

Grozījums Nr. 665
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3. Pārtikas 
produkti, kas 
satur aspartāmu, 
kas atļauts ar 
Direktīvu 89/107/
EEK

,,satur 
fenilalanīnu”

svītrots

Or. en

Pamatojums

Jāizvairās no paziņojumu dubultošanas.
1.1. punkts nesniedz patērētājam papildu informāciju. Patērētājam būtu jāpievērš uzmanība 
derīguma termiņam.
Mēs uzskatām, ka saldinātāju obligātais dubultmarķējums nav nepieciešams. Saldinātāji tiks 
skaidri norādīti sastāvdaļu sarakstā un vajadzības gadījumā ir paredzēts brīdinājuma 
marķējums par fenilalanīna klātbūtni. Noteikums tika pieņemts laikā, kad mazkaloriju 
saldinātāji bija mazāk izplatīti ES, tāpēc šis priekšlikums ir teicama iespēja noteikumus 
vienkāršot. 

Grozījums Nr. 666
John Bowis

Regulas priekšlikums
III pielikums – 2.3. punkts  "Norādes"

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.3. Pārtikas 
produkti, kas 
satur aspartāmu, 
kas atļauts ar 

,,satur 
fenilalanīnu”

2.3 Pārtikas 
produkti, kas 
satur aspartāmu, 
kas atļauts ar 

,,satur 
aspartāmu, 
fenilalanīnu”
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Direktīvu 89/107/
EEK

Direktīvu 89/107/
EEK

Or. en

Grozījums Nr. 667
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a PĀRTIKAS PRODUKTI, KAS SATUR 
GLUTAMĪNSKĀBES VAI TĀS SĀĻUS
3.a Pārtikas produkti, 
kas satur vienu vai 
vairākas no šādām 
pārtikas piedevām —
E620, E 621, E622, 
E623, E624 un E 625

„satur apetīti 
veicinošas 
sastāvdaļas”

Or. en

Grozījums Nr. 668
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
III pielikums – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a ALKOHOLISKIE DZĒRIENI
4.a 1 Alkoholiskie 
dzērieni 

„Lietošana var 
būt kaitīga 
grūtniecēm”

Or. en
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Grozījums Nr. 669
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a ĢMO
5.a Pārtikas produkti, 
kas satur ĢMO

Marķē saskaņā 
ar Direktīvu 
2001/18/EK

5.a 2 Pārtikas 
produkti, kas ražoti ar 
ĢMO palīdzību 

„Ražoti no 
ģenētiski 
modificētām 
izejvielām” 

Or. en

Grozījums Nr. 670
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.aCITI PĀRTIKAS PRODUKTI

Or. en

Grozījums Nr. 671
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a.1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Pārtikas produkti, 
kas ražoti no 
dzīvniekiem, kas 
baroti ar ģenētiski 
modificētu barību, 
saskaņā ar Regulu 

„ražoti no dzīvniekiem, 
kas baroti ar ģenētiski 
modificētu barību” 
Ja pārtikas produkta 
sastāv ā ir vairāk nekā 
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(EK) Nr. 1829/2003 viena sastāvdaļa, starp 
kurām viena vai 
vairākas ir tādas, kas 
ražotas no dzīvniekiem, 
kuri baroti ar ģenētiski 
modificētu barību, 
saskaņā ar Regulu 
(EK) Nr. 1829/2003, un 
19. pantā minētajā 
sastāvdaļu sarakstā 
tūlīt pēc attiecīgajām 
sastāvdaļām ir jābūt 
frāzei "no dzīvniekiem, 
kas baroti ar ģenētiski 
modificētu barību". Ja 
nav sastāvdaļu 
saraksta, uz 
marķējuma skaidri 
norāda frāzi "ražots no 
dzīvniekiem, kas baroti 
ar ģenētiski modificētu 
barību".

Or. en

Pamatojums

Patērētāji var vēlēties zināt, vai pārtikas produktu ražošanā ir bijusi iesaistīta ģenētiski 
modificēta lopbarība. Attiecībā uz šo aspektu pastāv plaisa starp noteikumiem, kuri
reglamentē pārtikas produktus, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu lopbarību 
barotus dzīvniekus: Regulas 1829/2003 16. apsvērums ir interpretēts tā, ka šī regula 
neattiecas uz pārtikas produktiem, kas ražoti, izmantojot ar ģenētiski modificētu lopbarību 
barotus dzīvniekus. Tas nozīmē, ka Regulā Nr. 1829/2003 nav noteikumu par marķēšanu; 
tādēļ, lai aizpildītu plaisu, attiecīgie noteikumi ir jāiekļauj šajā regulā.

Grozījums Nr. 672
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a.2. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 2 Produkti, kas 
ražoti ar 
nanotehnoloģiju 

„ražots ar 
nanotehnoloģiju 
palīdzību” 
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palīdzību Ja pārtikas produkta 
sastāv ā ir vairāk nekā 
viena sastāvdaļa, starp 
kurām viena vai 
vairākas ir tādas, kas 
ražotas ar 
nanotehnoloģiju 
palīdzību, 19. pantā 
minētajā sastāvdaļu 
sarakstā tūlīt pēc 
attiecīgās (-ajām) 
sastāvdaļas (-ām) ir 
jābūt frāzei „ražots ar 
nanotehnoloģiju 
palīdzību”. Ja nav 
sastāvdaļu saraksta, uz 
marķējuma skaidri 
norāda frāzi "ražots ar 
nanotehnoloģiju 
palīdzību".

Or. en

Pamatojums

Patērētāji var vēlēties zināt, vai pārtikas produkts ir ražots ar nanotehnoloģiju palīdzību. 
Nanotehnoloģiju izmantošana var ietekmēt produkta īpašības arī tad, ja sastāvdaļas ir tādas 
pašas kā produktam, kas ražots ar nanotehnoloģijām.

Grozījums Nr. 673
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a.3. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 3 Pārtikas 
produkti, kas satur 
olas vai olu 
produktus

(1) Frāze „brīvās 
turēšanas apstākļos dētas 
olas”,
(2) „kūtī dētas olas" vai
(3) „sprostos dētas olas” 
— atkarībā no 
lauksaimniecības 
metodes, kas izmantota 
sastāvā esošo olu 
ražošanai — sastāvdaļu 
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sarakstā ir jānorāda 
iekavās pēc attiecīgās 
sastāvdaļas. Bioloģiski 
ražotu olu gadījumā 
attiecīgās sastāvdaļas 
marķējumā drīkst norādīt 
saskaņā ar Padomes 
Regulas (EK) 
Nr. 834/2007 23. panta 
4. punkta b) apakšpunktu.

Or. en

Pamatojums

Daudzi patērētāji var vēlēties zināt, ar kādu lauksaimniecības metodi ražotas olas, kas ietilpst 
viņu pārtikas sastāvā.

Grozījums Nr. 674
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a.4. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 4 Lielu, plēsīgu 
zivju sugu gaļa, kā 
precizēts Komisijas 
Regulas 
Nr. 466/2001 
I pielikuma 
3.3.1.1. punktā, vai 
pārtikas produkti, 
kuru sastāvā ir šādu 
zivju sugu gaļa.

Frāzi „satur dzīvsudrabu 
— neiesaka lietot uzturā 
grūtniecēm un sievietēm, 
kas zīda bērnu, 
sievietēm, kas varētu 
palikt stāvoklī, un 
bērniem” pievieno tūlīt 
pēc sastāvdaļu saraksta. 
Ja sastāvdaļu sarakstu 
nenorāda, minēto 
informāciju norāda 
blakus produkta 
nosaukumam

Or. en

Pamatojums

In its information note from 12/05/2004, the Commission, referring to EFSA's scientific 
opinion from March 2004, states: "Methyl mercury (organic) is the chemical form of concern 
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and can make up more than 90% of the total mercury in fish and seafood. Fish and seafood 
contain mercury as a result of its natural presence in the environment and from pollution.
Large predatory fish accumulate higher levels of mercury through intake over a long life-
time.(...)The Commission wishes to pursue the need to give more specific advice to vulnerable 
groups, i.e. women who might become pregnant, are pregnant, are breast-feeding and young 
children. The Commission considers that it is important to ensure that the advice reaches 
these target groups of consumers on a continual basis."

Several Member States and third countries (U.S., Australia, New Zealand) have already 
issued specific advice to vulnerable groups to limit their intake or abstain from the intake of 
large predatory fish with regard to dangers arising from methylmercury.

Following to an amendment to Commission Regulation 466/2001, the maximum level of 
mercury for the above mentioned fish species was set twice as high as for all other fish 
species. This amendment to the Regulation had been conducted on the request of some 
Member States, without any preceding risk assessment.

Grozījums Nr. 675
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a.5. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 5 Gaļa, kas iegūta 
no dzīvniekiem, kuri 
pirms kaušanas nav 
apdullināti

„Gaļa, kas iegūta no 
dzīvniekiem, kuri pirms 
kaušanas nav 
apdullināti”

Or. en

Pamatojums

ES likumdošana atļauj dzīvnieku kaušanu bez iepriekšējas apdullināšanas, lai nodrošinātu 
pārtiku atsevišķām reliģiskām kopienām.  Daļa no šādas 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 atļauj 
patērētajiem izdarīt apzinātu izvēli atbilstoši viņu ētiskajiem apsvērumiem.
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Grozījums Nr. 676
Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a.6. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a 6 Veseli rieksti 
iepakojumā

Uz marķējuma jābūt 
skaidri salasāmai frāzei 
„neēdiet riekstus, kas 
izskatās vai garšo slikti, 
jo to sastāvā var būt 
augsts aflatoksīnu 
līmenis”.

Or. en

Pamatojums

Pēc vienošanās ANO līmenī Eiropā vairāk nekā divas reizes ir palielināts pieļaujamais 
aflatoksīnu līmenis riekstos. Pētījumi liecina, ka, ja cilvēkus aicina neēst riekstus, kas izskatās 
vai garšo slikti, saņemto aflatoksīnu līmeni var samazināt par 90 %. Ar brīdinājumu uz 
etiķetes var samazināt patērētāju pakļaušanu aflatoksīna, neraugoties uz to, ka ir palielinātas 
pieļaujamās vērtības.

Grozījums Nr. 677
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
III pielikums – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a AUGĻU UN DĀRZEŅU VIRSMAS 
APSTRĀDE 
Augļi un dārzeņi, 
kuriem pēc ražas 
novākšanas ir veikta 
virsmas apstrāde, 
izmantojot piedevas 
vai pesticīdus.

„Apstrādāta 
virsma”

Or. en
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Pamatojums

Pašreiz spēkā esošie noteikumi neparedz vispārīgu prasību informēt par augļu un dārzeņu 
virsmas apstrādi ar piedevām vai pesticīdiem pēc ražas novākšanas, lai tiem saglabātu 
svaigumu.  Tas nozīmē, ka produktu “svaigums” atšķiras no svaiguma, kādu sagaida 
patērētāji. Patērētāji ir tiesīgi saņemt informāciju par to, ka produktiem, ko viņi pērk, ir 
apstrādāta virsma.

Grozījums Nr. 678
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀRTIKAS PRODUKTI, UZ KURIEM 
NEATTIECAS OBLIGĀTĀ 
PAZIŅOJUMA PAR UZTURVĒRTĪBU 
PRASĪBA

PĀRTIKAS PRODUKTI, UZ KURIEM 
NEATTIECAS OBLIGĀTĀ 
PAZIŅOJUMA PAR UZTURVĒRTĪBU 
PRASĪBA

- neapstrādāti produkti, kas sastāv no 
vienas sastāvdaļas vai sastāvdaļu 
kategorijas;

- neapstrādāti produkti, kas sastāv no 
vienas sastāvdaļas vai sastāvdaļu 
kategorijas; Šajā produktu kategorijā 
ietilpst ūdens, sāls, aromatizētāji, pārtikas 
piedevas, pārstrādes palīglīdzekļi un 
pārtikas fermenti;

- apstrādāti produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana vai
nogatavināšana, ar vienu sastāvdaļu vai 
sastāvdaļu kategoriju;

– apstrādāti produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana,
nogatavināšana vai vārīšana ūdenī, ar 
vienu sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju;

- ūdeņi, kas paredzēti lietošanai uzturā, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā pievienotā 
sastāvdaļa ir oglekļa dioksīds un/vai 
aromatizētāji;

– dabīgais minerālūdens vai cits ūdens, 
kas paredzēts lietošanai uzturā, ieskaitot to, 
kura vienīgā pievienotā sastāvdaļa ir 
oglekļa dioksīds un/vai aromatizētāji;

- garšaugs, garšviela vai abu maisījums; - garšaugs, garšviela vai abu maisījums;

- sāls un sāls aizstājēji; - sāls un sāls aizstājēji;

- cukurs, kā definēts Padomes Direktīvā 
2001/111/EK, kas attiecas uz dažu veidu 
cukuru, kurš paredzēts lietošanai pārtikā;

- pārtikas produkti, kas minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 
22. februāra Direktīvā 1999/4/EK par 
kafijas ekstraktiem un cigoriņu 
ekstraktiem, veselas vai maltas kafijas 

- pārtikas produkti, kas minēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1999. gada 
22. februāra Direktīvā 1999/4/EK par 
kafijas ekstraktiem un cigoriņu 
ekstraktiem, veselas vai maltas kafijas 
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pupiņas un veselas vai maltas kafijas 
pupiņas ar samazinātu kofeīna daudzumu;

pupiņas un veselas vai maltas kafijas 
pupiņas ar samazinātu kofeīna daudzumu;

- zāļu uzlējums, tēja, tēja ar samazinātu 
kofeīna daudzumu, šķīstošā vai 
beznosēduma tēja vai tējas ekstrakts, tēja ar 
samazinātu kofeīna daudzumu, šķīstošā vai 
beznosēduma tēja vai tējas ekstrakts, kas 
nesatur pievienotas sastāvdaļas;

- zāļu uzlējums, tēja, tēja ar samazinātu 
kofeīna daudzumu, šķīstošā vai 
beznosēduma tēja vai tējas ekstrakts, tēja ar 
samazinātu kofeīna daudzumu, šķīstošā vai 
beznosēduma tēja vai tējas ekstrakts, kas 
nesatur pievienotas sastāvdaļas;

- raudzēts etiķis vai etiķa aizstājēji, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā pievienotā 
sastāvdaļa ir aromatizētāji;

- raudzēts etiķis vai etiķa aizstājēji, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā pievienotā 
sastāvdaļa ir aromatizētāji;

- aromatizētāji; - aromatizētāji;

- pārtikas piedevas - pārtikas piedevas
- pārstrādes palīgvielas; - pārstrādes palīgvielas;

- pārtikas fermenti; - pārtikas fermenti;
- želatīns, - želatīns;

- cietināšanas sastāvdaļa; - cietināšanas sastāvdaļa;
- raugs; - raugs;

- pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma ir mazāka nekā 25 cm2;

- pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā apdrukājamā virsma ir 
mazāka nekā 50 cm2,

- pārtikas produkti, ko pārdod 
privātpersonas, kuri ar to nodarbojas 
neregulāri un neveic uzņēmējdarbību ar 
regularitātes un noteiktas organizētības 
pazīmēm;

- pārtikas produkti, ko pārdod 
privātpersonas, kuri ar to nodarbojas 
neregulāri un neveic uzņēmējdarbību ar 
regularitātes un noteiktas organizētības 
pazīmēm;

- pārtikas produkti, kurus ražotāji mazos 
daudzumos tieši piegādā galapatērētājiem 
vai vietējiem mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, kas tos tieši piegādā 
galapatērētājiem;

- pārtikas produkti, kurus ražotāji mazos 
daudzumos tieši piegādā galapatērētājiem 
vai vietējiem mazumtirdzniecības 
uzņēmumiem, kas tos tieši piegādā 
galapatērētājiem;

- pārtikas produkti iekšējā iepakojumā, kas 
nav paredzēti pārdošanai ārējā iepakojumā 
(uzturvērtības informāciju norāda uz ārējā 
iepakojuma, izņemot, ja produkts pieder tai 
pārtikas produktu kategorijai, uz ko 
attiecas šajā pielikumā minētie izņēmumi).

- pārtikas produkti iekšējā iepakojumā, kas 
nav paredzēti pārdošanai ārējā iepakojumā 
(uzturvērtības informāciju norāda uz ārējā 
iepakojuma, izņemot, ja produkts pieder tai 
pārtikas produktu kategorijai, uz ko 
attiecas šajā pielikumā minētie izņēmumi).

- neiepakoti pārtikas produkti atbilstīgi šīs 
regulas 2. panta 2. punkta 
ea) apakšpunkta definīcijai.

Or. de
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Pamatojums

Izņēmumi: to pārtikas produktu sarakstam, uz kuriem neattiecas obligātā paziņojuma par 
uzturvērtību prasība, jāpievieno iepriekš minētās norādes.

 Praktisku apsvērumu dēļ iepakojums, kura virsma mazāka par 50 cm2;
 aromatizēta tēja; 
 jēdziena „ūdens” vietā lietots jēdziens „minerālūdens un cits ūdens";
 cukuri atbilstīgi Direktīvas 2001/111/EK definīcijai. 

Neiepakoti pārtikas produkti (tas ir, pārtikas produkti, kas tiek piedāvāti patērētājiem bez 
iepakojuma vai tiek iepakoti pēc patērētāja lūguma, vai pakoti tirdzniecības vietā tūlītējai 
pārdošanai).

Grozījums Nr. 679
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
IV pielikums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

PĀRTIKAS PRODUKTI, UZ KURIEM 
NEATTIECAS OBLIGĀTĀ 
PAZIŅOJUMA PAR UZTURVĒRTĪBU 
PRASĪBA

PĀRTIKAS PRODUKTI, UZ KURIEM 
NEATTIECAS OBLIGĀTĀ 
PAZIŅOJUMA PAR UZTURVĒRTĪBU 
PRASĪBA

- neapstrādāti produkti, kas sastāv no 
vienas sastāvdaļas vai sastāvdaļu 
kategorijas;

- neapstrādāti produkti, kas sastāv no 
vienas sastāvdaļas vai sastāvdaļu 
kategorijas;

- apstrādāti produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana 
vai nogatavināšana, ar vienu 
sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju;

- apstrādāti produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana 
vai nogatavināšana, ar vienu 
sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju;

- ūdeņi, kas paredzēti lietošanai 
uzturā, ieskaitot tos, kuros vienīgā 
pievienotā sastāvdaļa ir oglekļa 
dioksīds un/vai aromatizētāji;

- ūdeņi, kas paredzēti lietošanai 
uzturā, ieskaitot tos, kuros vienīgā 
pievienotā sastāvdaļa ir oglekļa 
dioksīds un/vai aromatizētāji; 

- garšaugs, garšviela vai abu 
maisījums;

- garšaugs, garšviela vai abu 
maisījums;

- sāls un sāls aizstājēji; - sāls un sāls aizstājēji;

- pārtikas produkti, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 

- pārtikas produkti, kas minēti 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
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1999. gada 22. februāra Direktīvā 
1999/4/EK par kafijas ekstraktiem 
un cigoriņu ekstraktiem1, veselas 
vai maltas kafijas pupiņas un 
veselas vai maltas kafijas pupiņas 
ar samazinātu kofeīna daudzumu;

-

1999. gada 22. februāra Direktīvā 
1999/4/EK par kafijas ekstraktiem 
un cigoriņu ekstraktiem2, veselas 
vai maltas kafijas pupiņas un 
veselas vai maltas kafijas pupiņas 
ar samazinātu kofeīna daudzumu;

-
- zāļu uzlējums, tēja, tēja ar 

samazinātu kofeīna daudzumu, 
šķīstošā vai beznosēduma tēja vai 
tējas ekstrakts, tēja ar samazinātu 
kofeīna daudzumu, šķīstošā vai 
beznosēduma tēja vai tējas 
ekstrakts, kas nesatur pievienotas 
sastāvdaļas;

- zāļu uzlējums, tēja, tēja ar 
samazinātu kofeīna daudzumu, 
šķīstošā vai beznosēduma tēja vai 
tējas ekstrakts, tēja ar samazinātu 
kofeīna daudzumu, šķīstošā vai 
beznosēduma tēja vai tējas 
ekstrakts, kas nesatur pievienotas 
sastāvdaļas;

- raudzēts etiķis vai etiķa aizstājēji, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā 
pievienotā sastāvdaļa ir 
aromatizētāji;

- raudzēts etiķis vai etiķa aizstājēji, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā 
pievienotā sastāvdaļa ir 
aromatizētāji;

- aromatizētāji; - aromatizētāji;

- pārtikas piedevas - pārtikas piedevas
- pārstrādes palīgvielas; - pārstrādes palīgvielas;

- pārtikas fermenti; - pārtikas fermenti;
- želatīns, - želatīns,

- cietināšanas sastāvdaļa; - cietināšanas sastāvdaļa;
- raugs; - raugs;

- pārtikas produkti iepakojumā vai 
traukā, kura lielākā virsma ir 
mazāka nekā 25 cm2;

- pārtikas produkti iepakojumā vai 
traukā, kura lielākā virsma ir 
mazāka nekā 100 cm2;

- pārtikas produkti, ko pārdod 
privātpersonas, kuri ar to 
nodarbojas neregulāri un neveic 
uzņēmējdarbību ar regularitātes un 
noteiktas organizētības pazīmēm;

- pārtikas produkti, ko pārdod 
privātpersonas, kuri ar to 
nodarbojas neregulāri un neveic 
uzņēmējdarbību ar regularitātes un 
noteiktas organizētības pazīmēm;

- cukura konditorejas izstrādājumi 
figūru veidā;

- šokolādes izstrādājumi figūru 
veidā;

- pārtikas produkti, kurus ražotāji - pārtikas produkti, kurus ražotāji 

                                               
1 OV L 66, 13.3.1999., 26. lpp.
2 OV L 66, 13.3.1999., 26. lpp.
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mazos daudzumos tieši piegādā 
galapatērētājiem vai vietējiem 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, 
kas tos tieši piegādā 
galapatērētājiem;

mazos daudzumos tieši piegādā 
galapatērētājiem vai vietējiem 
mazumtirdzniecības uzņēmumiem, 
kas tos tieši piegādā 
galapatērētājiem;

- pārtikas produkti iekšējā 
iepakojumā, kas nav paredzēti 
pārdošanai ārējā iepakojumā 
(uzturvērtības informāciju norāda 
uz ārējā iepakojuma, izņemot, ja 
produkts pieder tai pārtikas 
produktu kategorijai, uz ko attiecas 
šajā pielikumā minētie izņēmumi).

- pārtikas produkti iekšējā 
iepakojumā, kas nav paredzēti 
pārdošanai ārējā iepakojumā 
(uzturvērtības informāciju norāda 
uz ārējā iepakojuma, izņemot, ja 
produkts pieder tai pārtikas 
produktu kategorijai, uz ko attiecas 
šajā pielikumā minētie izņēmumi).

- asorti un nelielas dāvanas;
- jauktu produktu iepakojumi.
- košļājamā gumija.

Or. en

Pamatojums

Ziemsvētku vecīša un Lieldienu zaķu figūras no šokolādes vai cukura ir tradicionāli, 
izsmalcināti izstrādājumi. Tos nevajadzētu izkropļot ar jebkāda veida marķējumu priekšpusē, 
kurā norādīta uzturvērtība, tādēļ tie vispār jāatbrīvo no obligātās prasības sniegt informāciju 
par uzturvērtību. Mazi iepakojumi, kuru virsma nepārsniedz 100 cm2, vietas trūkuma dēļ nav 
piemēroti informācijai par uzturvērtību.

Grozījums Nr. 680
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 2. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– apstrādāti produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana vai 
nogatavināšana, ar vienu sastāvdaļu vai 
sastāvdaļu kategoriju;

– apstrādāti produkti, kuru vienīgais 
apstrādes veids ir bijis kūpināšana vai 
nogatavināšana, un augļi un dārzeņi, kas 
tikuši žāvēti un pēc tam, iespējams, atkal 
samitrināti, pievienojot ūdeni, ar vienu 
sastāvdaļu vai sastāvdaļu kategoriju;

Or. fr
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Pamatojums

Šis apstrādes veids nemazina produkta sākotnējo kvalitāti. Žāvēšana, tāpat kā 
nogatavināšana, nemaina produkta struktūru; kā piemērus šādam apstrādes veidam var minēt 
žāvētas plūmes, tomātus, aprikozes un vīģes. Līdz ar to ir tikai loģiski, ka žāvēti produkti nav 
jāmin paziņojumā par uzturvērtību, kuram jābūt galvenajā redzamības laukā.

Grozījums Nr. 681
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ūdeņi, kas paredzēti lietošanai uzturā, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā pievienotā 
sastāvdaļa ir oglekļa dioksīds un/vai 
aromatizētāji;

– dabīgais minerālūdens vai cits ūdens, 
kas paredzēts lietošanai uzturā, ieskaitot to, 
kura vienīgā pievienotā sastāvdaļa ir 
oglekļa dioksīds un/vai aromatizētāji; 

Or. en

Pamatojums

Ūdens: Priekšlikuma 28. panta 1. punktā ir teikts, ka „Šīs iedaļas noteikumi neattiecas uz 
pārtikas produktiem, kam piemēro šādus tiesību aktus: b) Padomes 1980. gada 15. jūlija 
Direktīva 80/777/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz dabisko 
minerālūdeņu ieguvi un realizāciju”. Lai izvairītos no pārpratuma, IV pielikumā ir svarīgi 
noteikt tikai vienu atbrīvojumu, kas attiektos uz visu veidu pudelēs pildītu ūdeni, līdzīgi tam, 
kā noteikts Direktīvas 90/496 1. panta 2. punktā.

Grozījums Nr. 682
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ūdeņi, kas paredzēti lietošanai uzturā, 
ieskaitot tos, kuros vienīgā pievienotā 
sastāvdaļa ir oglekļa dioksīds un/vai 
aromatizētāji;

- dabīgais minerālūdens vai cits ūdens, 
kas paredzēts lietošanai uzturā, ieskaitot to, 
kura vienīgā pievienotā sastāvdaļa ir 
oglekļa dioksīds un/vai aromatizētāji; 

Or. en
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Grozījums Nr. 683
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- garšaugs, garšviela vai abu maisījums; - garšaugi, garšvielas, garšas piedevas 
un to maisījumi;

Or. en

Pamatojums

Precizējums par garšaugiem.

Grozījums Nr. 684
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- garšaugs, garšviela vai abu maisījums; - garšaugi, garšvielas, garšas piedevas un 
to maisījumi;

Or. en

Grozījums Nr. 685
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- cukurs;

Or. en
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Pamatojums

Cukuram: cukura sastāvā ir viena uzturviela, ko ir viegli identificēt un kas nemaldina 
patērētājus.

Grozījums Nr. 686
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 4.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- cukurs.

Or. en

Grozījums Nr. 687
Christel Schaldemose

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 15.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- Košļājamā gumija

Or. en

Pamatojums

Article 17.3 (and Annex IV) proposes exemptions from mandatory nutrition declaration, 
including a “small pack exemption” for all foods (25 cm2). This is not adapted to chewing 
gum products. Chewing gum products should be fully exempted from mandatory nutrition 
declaration. Mandatory nutrition declaration would have to coexist on small chewing gum 
packages labels with the increased mandatory labelling requirements introduced since the 
adoption of the first EEC Directive on food labelling in 1979. Recognising that most of the 
nutrient information is not relevant for chewing gum products and is of limited value to the 
customer, this would be to the detriment of the use of multilingual labelling and it would as 
such not be proportionate.
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Grozījums Nr. 688
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 15.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- košļājamās gumijas izstrādājumi.

Or. de

Pamatojums

Košļājamās gumijas izstrādājumu sastāvā nav vērā ņemams tādu uzturvielu daudzums, uz 
kuriem attiecas šī regula, un šie izstrādājumi nav paredzēti ēšanai. Turklāt to daļa dienā 
uzņemto kaloriju daudzumā ir nenozīmīga. 

Grozījums Nr. 689
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- pārtikas produkti iepakojumā vai 
traukā, kura lielākā virsma ir mazāka 
nekā 25 cm2;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Attiecas uz 17. panta 2.a punkta grozījumu (jauns), kuram šis teikums pievienots un kurā 
teikts, ka jābūt obligātam noteikumam sniegt attiecīgo informāciju par uzturvērtību internetā 
un darīt to pieejamu tirdzniecības vietās.
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Grozījums Nr. 690
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma ir mazāka nekā 25 cm2;

- pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma ir mazāka nekā 
100 cm2;

Or. en

Pamatojums

100 cm²: Ieteiktais atbrīvojums maziem iepakojumiem (līdz 25 cm²) ir nepraktisks. 
Iepakojuma robežlielums būtu jāpalielina (līdz 100 cm²), lai pielāgotos tirgum.

Grozījums Nr. 691
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 16. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma ir mazāka nekā 25 cm2;

- pārtikas produkti iepakojumā vai traukā, 
kura lielākā virsma vai mazu pudeļu 
gadījumā lielākā etiķete ir mazāka nekā 
25 cm2;

Or. en

Pamatojums

Dažām produktu grupām, jo īpaši alkoholiskajiem dzērieniem, ir izplatīta tirdzniecība ļoti 
mazās, parasti 5 cl pudelītēs.  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 būtu vienkāršāk (arī izpildiestādēm), 
ja atbrīvojumu noteicošais faktors būtu etiķetes maksimālais izmērs. 
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Grozījums Nr. 692
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 17.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- sezonas konditorejas izstrādājumi un 
konfekšu un šokolādes izstrādājumi 
figūru veidā.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 693
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
IV pielikums – ievilkumi 19.a, 19.b un 19.c (jauni)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- asorti un nelielas dāvanas;

- jauktu produktu iepakojumi
- košļājamā gumija.

Or. en

Pamatojums

Būtu jāatbrīvo arī tādi produkti kā asorti un nelielas dāvanas, jauktu produktu iepakojumi un 
košļājamā gumija.
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Grozījums Nr. 694
Holger Krahmer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – 19.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- pārtikas produkti, kuriem nav nozīmīgas 
uzturvērtības, kuriem ir mazāk par 25 
kcal un kuru sastāvā ir mazāk nekā 3,5 % 
no dienā uzņemamā sāls, tauku un 
piesātināto taukskābju daudzuma (par 
pamatu ņemot vidējo patēriņu dienā).

Or. de

Pamatojums

Atšķirībā no tradicionālajiem pārtikas produktiem elpu atsvaidzinošie un tiem līdzīgie 
produkti neietekmē  uztura uzturvērtību, tādēļ uz tiem nevajadzētu attiecināt tādas pašas 
marķēšanas prasības kā uz tradicionālajiem pārtikas produktiem. Atbrīvojot šādus pārtikas 
produktus no prasības norādīt uzturvērtību, iespējams nodrošināt, ka arī turpmāk šos 
produktus varēs tirgot tādos pašos mazos iepakojumos kā pašlaik, izvairoties no papildu 
atkritumu rašanās. 

Grozījums Nr. 695
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
V pielikums – A un B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A. DAĻA. svītrots
1. Pārtikas produkta nosaukums 
Noieta dalībvalstī ir atļauts izmantot arī 
produkta nosaukumu, ar kuru to legāli 
izgatavo un pārdod ražotāja dalībvalstī.
Tomēr, ja citu šīs regulas noteikumu 
piemērošana, jo īpaši 9. pantā noteikto, 
neļauj patērētājiem noieta dalībvalstī 
uzzināt pārtikas produkta īsto raksturu un 
atšķirt to no pārtikas produktiem, ar 
kuriem to var sajaukt, nosaukumam 
pievieno informatīvu papildaprakstu, kam 
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jābūt nosaukuma tuvumā.
2. 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 1. punkta noteikumi 
patērētājiem noieta dalībvalstī nevar 
pietiekami nodrošināt precīzu 
informāciju.
3. Pārtikas produkta nosaukumu, ko 
aizsargā kā intelektuālo īpašumu, nedrīkst 
aizstāt ar preču zīmi vai izdomātu 
nosaukumu.
B. DAĻA. PĀRTIKAS PRODUKTA 
NOSAUKUMAM PIEVIENOJAMĀS 
OBLIGATĀS ZIŅAS
1. Produkta nosaukums ietver sevī 
vai tam pievieno norādes par pārtikas 
produkta fizisko stāvokli vai īpašo 
apstrādi, kam tas bijis pakļauts 
(piemēram, pulverī, liofilizēts, iesaldēts, 
ātri sasaldēts, koncentrēts, kūpināts), 
visos gadījumos, kad šādas informācijas 
nepieminēšana varētu maldināt pircējus.
2. Jebkura ar jonizējošo starojumu 
apstrādāta pārtikas produkta marķējumā 
norāda:
,,apstarots” vai ,,apstrādāts ar jonizējošo 
starojumu”.

Or. en

Pamatojums

Jāiekļauj attiecīgajā pantā.
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Grozījums Nr. 696
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārtikas produkta nosaukumā uz 
jebkura tāda gaļas produkta etiķetes, kas 
izskatās pēc sagrieztas gaļas, gaļas ar 
kauliem, škēlēs sagrieztas gaļas, porcijās 
sadalītas gaļas vai liemeņa, vai uz sālītas 
gaļas etiķetes norāda:
(a) jebkādas citas dzīvnieku izcelsmes 
sastāvdaļas, kas pievienotas pārējai gaļai; 
un
(b) jebkādu ūdeni, kas pievienots šādos 
apstākļos:
- sagatavotas un jēlas vai sagatavotas 
sālītas gaļas gadījumā — jebkādu 
pievienotu ūdeni, kura daudzums 
pārsniedz 5 % no produkta svara;
- nesagatavotas sālītas gaļas gadījumā —
jebkādu pievienotu ūdeni, kura daudzums 
pārsniedz 10% no produkta svara;

Or. en

Pamatojums

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. to chicken breast. In order not to mislead the consumers 
and in order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’.

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.
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Grozījums Nr. 697
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.b Pārtikas produkta nosaukumā uz 
jebkura tāda zivju produkta etiķetes, kas 
izskatās pēc sagrieztas zivs, filejas, šķēlēs 
sagrieztas zivs vai porcijās sadalītas zivs 
etiķetes norāda:
(a) jebkādas pievienotas augu vai tādu 
dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, kas nav 
zivis; un
(b) jebkādu pievienotu ūdeni, kura 
daudzums pārsniedz 5 % no produkta 
svara.

Or. en

Pamatojums

It is not unusual to add water or animal ingredients of a different species (such as hydrolysed 
beef or pork proteins) to meat, e.g. from fish. In order not to mislead the consumers and in 
order to give them the possibility to avoid such products (e.g. on religious grounds), is 
essential that such practice is declared.
This provision is already effective law in the UK and shall ensure that the name of the food 
reflects its true nature so that consumers are accurately informed and not misled e.g. ‘chicken 
breast fillet’ versus ‘chicken breast fillet with added water’

To note, the 5% and 10% allowances of added water for the specific meat/fish products 
mentioned relates to the amount of water technically needed for their manufacture.

Grozījums Nr. 698
John Bowis

Regulas priekšlikums
V pielikums – C daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Sastāva kritēriji, kurus pārbauda, 
pamatojoties uz dienas vidējo rādītāju:

svītrots
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Tauku 
saturs

Saistaudi: 
gaļas 
uzturvērtīb
a

— liesa maltā 
gaļa

≤ 7 % ≤ 12

— maltā tīrā 
liellopu gaļa

≤ 20 % ≤ 15

— maltā gaļa, 
kas satur 
cūkgaļu

≤ 30 % ≤ 18

— citu sugu 
maltā gaļa

≤ 25 % ≤ 15

2. Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 853/2004 
III pielikuma IV nodaļas V iedaļas noteikumiem, 
uz marķējuma jābūt arī šādam tekstam:
- ,,tauku procents mazāks par…”,
- ,,saistaudi: gaļas uzturvērtība mazāka par…”.
3. Dalībvalstis var atļaut tādas maltās gaļas 
tirdzniecību savā tirgū, kas neatbilst šīs daļas 
1. punktā minētajiem kritērijiem, piemērojot 
valsts apzīmējumu, kas nedrīkst radīt sajukumu 
ar Regulas (EK) Nr. 853/2004 5. panta 1. punktā 
paredzētajiem apzīmējumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 699
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
VI pielikums – A daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Garšvielu vai 
garšaugu 
maisījumiem, ja 
neviens no tiem 
nav ievērojamā 
pārsvarā pēc 
svara

Var uzskaitīt citā 
secībā ar 
noteikumu, ka 
šim sastāvdaļu 
uzskaitījumam 
pievieno 
vārdkopu 
,,mainīgās 

5. Garšvielu vai 
garšaugu 
maisījumiem vai 
produktiem, ja 
neviens no tiem 
nav ievērojamā 
pārsvarā pēc 
svara 

Var uzskaitīt citā 
secībā ar 
noteikumu, ka 
šim sastāvdaļu 
uzskaitījumam 
pievieno 
vārdkopu 
,,mainīgās 
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attiecībās”. attiecībās”.

Or. de

Pamatojums

Tiek saglabāti pastāvošie noteikumi. Līdz šim tie attiecās arī uz garšvielu produktiem.

Grozījums Nr. 700
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Sastāvdaļas, kas pieder vienai no turpmāk 
minētajām pārtikas produktu kategorijām 
un ir citu pārtikas produktu sastāvā, 
jāuzrāda, tikai apzīmējot šo kategoriju. 

Komisija var pieņemt to pārtikas piedevu 
un fermentu vispārīgo nosaukumu 
sarakstu, kurus var izmantot to konkrēto 
nosaukumu vietā. Šo pasākumu, kas 
paredzēts šīs regulas nebūtisku elementu 
grozīšanai, papildinot to, pieņem saskaņā 
ar 49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru. Sastāvdaļas, kas 
pieder vienai no turpmāk minētajām 
pārtikas produktu kategorijām un ir citu 
pārtikas produktu sastāvā, jāuzrāda, tikai 
apzīmējot šo kategoriju.

Or. en

Pamatojums

Daudzām pārtikas piedevām ir ļoti gari un/vai tehniski nosaukumi, kas nesniedz papildu 
informāciju patērētājiem, bet aizņem daudz vietas uz etiķetes. Tas ir pietiekams iemesls atļaut 
lietot īsākus vai vispārīgākus nosaukumus.
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Grozījums Nr. 701
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ciete un fiziski 
vai fermentatīvi 
pārveidota ciete

,,Ciete” 4. Ciete un fiziski 
vai fermentatīvi 
pārveidota, 
izkarsēta vai 
dekstrinēta, 
modificēta, 
apstrādājot ar 
skābi vai sārmu, 
un balinātā ciete

,,Ciete”

Or. de

Pamatojums

Pārtikas produkta kategorijā „ciete” būtu jāiekļauj arī izkarsēta vai dekstrinēta, modificēta, 
apstrādājot ar skābi vai sārmu, un balinātā ciete. Praksē šīs vielas tiek lietotas pārtikas 
ražošanā, un tās jānorāda sastāvdaļu sarakstā. Pārtikas produktu Direktīva 95/2/EK 
nepārprotami izslēdz tās no savas darbības jomas.

Grozījums Nr. 702
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 17. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

17. To zīdītāju un putnu sugu, kas atzītas par 
piemērotām cilvēku patēriņam, skeleta muskuļi1, 
dabīgi savienoti ar tiem piederīgiem audiem, kuru 
kopējais tauku un saistaudu sastāvs nepārsniedz 
turpmāk minētos daudzumus un ja gaļa ir kāda cita 
pārtikas produkta sastāvdaļa. Produkti, uz kuriem 

,,…gaļa” un dzīvnieku sugas 
nosaukums,2 kuru gaļa tā ir

                                               
1 Diafragma un apakšžokļa muskuļi ir skeleta muskuļu daļas, savukārt sirds, mēle un galvas muskuļi 

(izņemot apakšžokļa muskuļus), priekškājas pēdas pamata, pakaļkājas pēdas pamata muskuļi un aste 
nav tiem pieskaitāmi.

2 Uz etiķetes angļu valodā šo apzīmējumu var aizstāt ar vispārīgu attiecīgās dzīvnieku sugas sastāvdaļas 
nosaukumu.



AM\762309LV.doc 41/78 PE418.220v01-00

LV

attiecas Kopienas definīcija ,,mehāniski atdalīta 
gaļa”, šajā definīcijā nav ietverti.

Maksimālais pieļaujamais tauku un saistaudu 
saturs sastāvdaļās, ko apzīmē ar terminu ,,…gaļa”
Sugas Tau

ki 
(%)

Saistaudi1

(%)

Zīdītāji (izņemot trušus 
un cūku dzimtas 
dzīvniekus) un sugu 
sajaukumi, ja 
dominējošie ir zīdītāji

25 25

Cūku dzimtas dzīvnieki 30 25
Putni un truši 15 10
Ja šie maksimāli pieļaujamie daudzumi ir 
pārsniegti, bet citi ,,gaļas” definīcijā noteiktie 
kritēriji ir izpildīti, sastāvdaļa ,,…gaļa” attiecīgi 
jāsamazina un sastāvdaļu sarakstā bez termina 
,,…gaļa” jāmin tauku un/vai saistaudu daudzums.

Grozījums

17. To zīdītāju un putnu sugu, kas atzītas par 
piemērotām cilvēku patēriņam, skeleta muskuļi2, 
dabīgi savienoti ar tiem piederīgiem audiem, ja gaļa 
ir kāda cita pārtikas produkta sastāvdaļa. Produkti, uz 
kuriem attiecas Kopienas definīcija ,,mehāniski 
atdalīta gaļa”, šajā definīcijā nav ietverti.

„... gaļa” un dzīvnieku sugas 
nosaukums3, kuru gaļā tā ir, 
kurai seko frāze „no kuras” un 
kopējais tauku un saistaudu 
daudzums (izteikts %).

Or. en

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru sastāvā ir vairāk nekā 55 % tauku un 
saistaudu, tiek marķēti kā „gaļa”. Tādēļ tauku un saistaudu procentuālais daudzums vienmēr 
jānorāda sastāvdaļu sarakstā.
                                               
1 Saistaudu saturu aprēķina, par pamatu ņemot kolagēna un gaļas proteīna satura attiecību. Kolagēna 

saturs ir hidroksiprolīna saturs, reizināts ar 8.
2 Diafragma un apakšžokļa muskuļi ir skeleta muskuļu daļas, savukārt sirds, mēle un galvas muskuļi 

(izņemot apakšžokļa muskuļus), priekškājas pēdas pamata, pakaļkājas pēdas pamata muskuļi un aste 
nav tiem pieskaitāmi.

3 Uz etiķetes angļu valodā šo apzīmējumu var aizstāt ar vispārīgu attiecīgās dzīvnieku sugas sastāvdaļas 
nosaukumu.
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Grozījums Nr. 703
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
VI pielikums – B daļa – 18. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

18. Visa veida 
produkti, ko 
apzīmē ar terminu 
,,mehāniski 
atdalīta gaļa”.

,,mehāniski 
atdalīta gaļa” un 
dzīvnieku sugas 
nosaukums(3), 
kuru gaļa tā ir C. 
daļa.

18. Visa veida 
produkti, ko 
apzīmē ar terminu 
,,mehāniski 
atdalīta gaļa”.

,,mehāniski 
atdalīta gaļa” un 
dzīvnieku sugas 
nosaukums(3), 
kuru gaļa tā ir C. 
daļa, kurai seko 
frāze „no kuras” 
un kopējais 
tauku un 
saistaudu 
daudzums 
(izteikts %).

Or. en

Pamatojums

Nav pieļaujams, ka dzīvnieku izcelsmes produkti, kuru sastāvā ir vairāk nekā 55 % tauku un 
saistaudu, tiek marķēti kā „gaļa”. Tādēļ tauku un saistaudu procentuālais daudzums vienmēr 
jānorāda sastāvdaļu sarakstā.

Grozījums Nr. 704
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
VI pielikums – C daļa – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikas piedevas un fermenti, kas nav 
minēti 21. panta b) apakšpunktā un pieder 
vienai no šajā pielikumā minētajām 
kategorijām, jāapzīmē ar šīs kategorijas 
nosaukumu, aiz tā norādot konkrētu 
nosaukumu vai EK numuru. Ja sastāvdaļa 
pieder vairāk nekā vienai kategorijai, 
uzrāda kategoriju, kas skar minētā pārtikas 

Pārtikas piedevas un fermenti, kas nav 
minēti 21. panta b) apakšpunktā un pieder 
vienai no šajā pielikumā minētajām 
kategorijām, jāapzīmē ar šīs kategorijas 
nosaukumu, aiz tā norādot konkrētu 
nosaukumu vai, ja iespējams, 
vispārpieņemtu nosaukumu vai 
sugasvārdu(-s), vai EK numuru. Ja 
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produkta pamatfunkciju. Tomēr 
apzīmējumam ,,pārveidota ciete” ikreiz 
papildus jānorāda tās konkrētā auga 
izcelsme, ja šī sastāvdaļa var saturēt 
lipekli.

sastāvdaļa pieder vairāk nekā vienai 
kategorijai, uzrāda kategoriju, kas skar 
minētā pārtikas produkta pamatfunkciju.

Or. en

Pamatojums

In order to simplify ingredients list and to increase their legibility, the use of common and 
generic names in order to indicate additives should be possible:
Examples: 
“ascorbate” instead of one or more of the following specific names like “sodium ascorbate”, 
“potassium ascorbate”, “calcium ascorbat”. or
“Diphosphate(s)”) or even simply “Phosphate(s), instead of one or more of the following 
specific names: Disodium diphosphate, Trisodium diphosphate, Tetrasodium diphosphate, 
Dipotassium diphosphate, Tetrapotassium diphosphate, Dicalcium diphosphate, Calcium 
dihydrogen diphosphate.
According to the law, allergens have to be labelled with their specific origin, regardless 
where they come from (e.g. additives). Therefore, the indication foreseen for “modified 
starch” is not necessary anymore and should be deleted.

Grozījums Nr. 705
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
VI pielikums – C daļa – saraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Skābe Skābe
Skābuma regulētājs Skābuma regulētājs
Pretsaķepes viela Pretsaķepes viela
Pretputu viela Pretputu viela
Antioksidants Antioksidants
Apjoma palielinātājs Apjoma palielinātājs
Krāsa Krāsa
Emulgators Emulgators
Glazūras veicinātājviela1 Glazūras veicinātājviela2

Fermenti *
Cietinātājs Cietinātājs
                                               
1 Tikai kausētiem sieriem un produktiem, kuru pamatā ir kausēti sieri.
2 Tikai kausētiem sieriem un produktiem, kuru pamatā ir kausēti sieri.
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Garšas veicinātājs Garšas veicinātājs
Miltu apstrādes līdzeklis Miltu apstrādes līdzeklis
Recinātājs Recinātājs
Glazūras veicinātājviela Glazūras veicinātājviela
Pildviela Pildviela
Pārveidota ciete1 Pārveidota ciete2

Konservants Konservants
Pildviela Pildviela
Izcēlājviela Izcēlājviela
Stabilizētājviela Stabilizētājviela
Saldinātājs Saldinātājs
Biezinātājs Biezinātājs

* Konkrētais nosaukums vai EK numurs 
nav jānorāda.

Or. en

Pamatojums

The new enzymes legislation (expected to be published in the Official Journal at the end of 
2008 /beginning 2009) does not yet define the name. The Enzymes Manufacturers 
Association, AMFEP, estimates the positive list to be finalised in 2020). Enzymes having a 
technological function in the final food (i.e. they are not processing aids) will have to fulfil the 
same obligations as additives and shall be labelled accordingly. The generic name "enzymes" 
will adequately inform consumers on the product. This approach is not unique as it is already 
applied since years for modified starches. Enzymes are used in a wide range of applications 
in the first and second transformation processes, but also in intermediate products. This 
includes bakery ingredients like flour mixes, bread improvers and bread mixes.

Grozījums Nr. 706
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
VI pielikums – C daļa – saraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Skābe Skābe

Skābuma regulētājs Skābuma regulētājs
Pretsaķepes viela Pretsaķepes viela

Pretputu viela Pretputu viela

                                               
1 Konkrētais nosaukums vai EK numurs nav jānorāda.
2 Konkrētais nosaukums vai EK numurs nav jānorāda.
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Antioksidants Antioksidants
Apjoma palielinātājs Apjoma palielinātājs

Krāsa Krāsa
Emulgators Emulgators

Glazūras veicinātājviela Glazūras veicinātājviela
Cietinātājs Cietinātājs

Garšas veicinātājs Garšas veicinātājs
Miltu apstrādes līdzeklis Miltu apstrādes līdzeklis

Recinātājs Recinātājs
Glazūras veicinātājviela Glazūras veicinātājviela

Pildviela Pildviela
Pārveidota ciete Pārveidota ciete

Celulozes ekstrakts*
Konservants Konservants

Pildviela Pildviela
Izcēlājviela Izcēlājviela

Stabilizētājviela Stabilizētājviela
Saldinātājs Saldinātājs

Biezinātājs Biezinātājs
_____
* Konkrētais nosaukums vai EK numurs nav 
jānorāda.

Or. de

Pamatojums

Nach europäischem Recht muss nicht bei allen in Lebenmitteln genutzten, künstlich 
hergestellten Stabilisatoren die entsprechende E-Nummer auf der Verpackung gennant 
werden, sondern nur der generische Name. bei  Da E-Nummern bei Verbrauchern teilweise 
einen negativen Ruf haben, führt diese Ungleichbehandlung zu Wettbewerbsverzerrungen. Es 
sollte daher geregelt werden, dass auch alle Celulosederivate ('Celluloseextrakt"), die als 
Stabilisatoren, Bindemittel und Fett- und Glutenersatz in Lebensmitteln verwendet werden, 
mit ihrem generischen generischen Namen aufgeführt genannt werden können.
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Grozījums Nr. 707
John Bowis

Regulas priekšlikums
VI pielikums – D daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Aromatizētājus apzīmē ar vārdu 
„aromatizētājs” vai lieto konkrētu 
aromatizētāja nosaukumu vai aprakstu.

1. Neskarot 2. punktu, aromatizētājus 
apzīmē ar šādiem terminiem:

— "aromatizētāji" vai konkrētāks 
aromatizētāja nosaukums vai apraksts, ja 
aromatizējoša sastāvdaļa satur
aromatizētājus, kas definēti  Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2008. gada 
16. decembra Regulas (EK) Nr. 1334/2008 
par pārtikas produktos un uz tiem 
izmantojamiem aromatizētājiem un dažām 
pārtikas sastāvdaļām ar aromatizētāju 
īpašībām(*) 3. panta 2. punkta b), c), d), 
e), f), g) un h) apakšpunktā;

2. Hinīnu un/vai kofeīnu, ko lieto kā 
aromatizētāju pārtikas produkta ražošanā 
vai pagatavošanā, apzīmē ar nosaukumu 
un norāda sastāvdaļu sarakstā uzreiz aiz 
termina ,,aromatizētājs”.

—"kūpināšanas aromatizētājs (-i)" vai 
"kūpināšanas aromatizētājs (-i), kas 
ražoti no pārtikas produkta (-iem) vai 
pārtikas kategorijas vai izejmateriāla (-
iem)" (piem., kūpināšanas aromatizētājs, 
kas ražots no bērza), ja aromatizējoša 
sastāvdaļa satur aromatizētājus, kas 
definēti Regulas (EK) Nr. 1334/2008 
3. panta 2. punkta f) apakšpunktā un 
piešķir pārtikai dūmu aromātu.

3. Vārdu ,,dabisks” vai jebkuru citu vārdu 
ar būtībā tādu pašu nozīmi var pievienot 
tikai tiem aromatizētājiem, kuru 
aromatizējošais komponents satur vienīgi 
aromatizētājvielas, kā tas noteikts 
Padomes Direktīvas 88/388/EEK 1. panta 
2. punkta b) apakšpunkta i) punktā un/vai 
aromātiskiem preparātiem, kā tas noteikts 
minētās direktīvas 1. panta 2. punkta 
c) apakšpunktā.

2. Aromatizētāju aprakstam terminu 
"dabīgs" izmanto saskaņā ar Regulas 
(EK) Nr. 1334/2008 16. pantu.

4. Ja aromatizētāja nosaukums satur 
atsauci uz ietilpstošo vielu augu vai 
dzīvnieku dabu vai izcelsmi, vārdu 
,,dabisks” vai jebkuru citu vārdu ar būtībā 

3. Atkāpjoties no Regulas (EK) 
Nr. 1334/2008 16. panta, terminu "dabīgs 
aromatizētājs (-i)" var izmantot arī tad, ja 
ir izpildīti šā panta 4. un 5. punkta 
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tādu pašu nozīmi nedrīkst lietot, ja vien 
aromātiskais komponents nav izdalīts, 
izmantojot attiecīgos fiziskos paņēmienus, 
fermentatīvos vai mikrobioloģiskos 
paņēmienus vai ierastos ēdienu 
gatavošanas paņēmienus, tikai vai gandrīz 
tikai no attiecīgā pārtikas produkta vai 
aromātiskās izejvielas. E. daļa.

nosacījumi.

____
(*) OV L 354, 31.12.2008., 34. lpp.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikums jāpieskaņo nesen publicētajai Regulai (EK) Nr. 1334/2008, ar kuru izveidoti 
noteikumi par aromatizētāju norādēm.  Tomēr tādi apzīmējumi kā „dabīgs zemeņu 
aromatizētājs ar citiem dabīgiem aromatizētājiem” ir gari; tādēļ jānodrošina uzņēmumiem 
iespēja izmantot īsākus terminus —"dabīgs aromatizētājs — ja viņi to vēlas.

Grozījums Nr. 708
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – virsraksts un 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

NETO DAUDZUMA UZRĀDĪŠANA NETO DAUDZUMA UZRĀDĪŠANA
1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem.

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;
(c) koncentrētas zupas, buljoni, mērces, 
garšas piedevas un salātu mērces, kurām 
norāda lietošanai gatava produkta 
daudzumu litros vai mililitros; 
(d) fasēti produkti ar cepamo pulveri un 
raugu, kuriem norāda miltu svaru un 
kuru svars pārstrādei ir pietiekams arī pēc 
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paredzētā uzglabāšanas laika 
tirdzniecības vietās; 
(e) fasēti produkti ar olu krēma pūderi un 
tam līdzīgiem produktiem; sausi produkti 
biezeņiem, klimpām un tamlīdzīgām 
piedevām, kuriem norāda šķidruma 
daudzumu, kas nepieciešams to 
pagatavošanai.

Or. de

Pamatojums

Pievienotā teksta mērķis ir saglabāt spēkā esošās normas. Minētajām produktu grupām, 
piemēram, zupām, mērcēm vai citiem uzskaitītajiem produktiem norāde par galaprodukta 
daudzumu ir vissvarīgākā informācija patērētājiem. No otras puses, lemjot par to, vai vispār 
pirkt šādus produktus, nav būtiski svarīgi zināt, ar kādu daudzumu sākotnējā zupas vai 
mērces maisījuma pietiek, lai pagatavotu nepieciešamo daudzumu.

Grozījums Nr. 709
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

(c) konditorejas izstrādājumu, šokolādes 
un citu kakao izstrādājumu un mandeļu, 
riekstu vai citu eļļas augu sēklu 
izstrādājumu neto daudzums nepārsniedz 
50 g;
(d) cepumu, kūku un citu miltu 
konditorejas izstrādājumu neto daudzums 
nepārsniedz 100 g;
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(e) un neskarot konkrētus Kopienas 
tiesību aktus.

Or. en

Pamatojums

Patlaban vairākas dalībvalstis ir atkāpušās no neto daudzuma norādīšanas (piemēram, 
Francija, Vācija, Īrija, Apvienotā Karaliste). Ja šādas atkāpes vairs nebūs iespējamas, 
pielikumā jāparedz, ka 50 g un 100 g ir mazākais kopējais daudzums. 

Grozījums Nr. 710
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

(c) konditorejas izstrādājumu, šokolādes 
un citu kakao izstrādājumu un mandeļu, 
riekstu vai citu eļļas augu sēklu 
izstrādājumu neto daudzums nepārsniedz 
50 g;
d) cepumu, kūku un citu miltu 
konditorejas izstrādājumu neto daudzums 
nepārsniedz 100 g;
e) un neskarot konkrētus Kopienas tiesību 
aktus.

Or. en

Pamatojums

Patlaban vairākas dalībvalstis ir atkāpušās no neto daudzuma norādīšanas (piemēram, 
Francija, Vācija, Īrija, Apvienotā Karaliste). Ja šādas atkāpes vairs nebūs iespējamas, 
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pielikumā jāparedz, ka 50 g un 100 g ir mazākais kopējais daudzums. 

Grozījums Nr. 711
John Bowis

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu;

(aa) ko pārdod pēc skaita;
(ab) ko sver pircēja klātbūtnē; vai

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 10g 
vai 10ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem.

Or. en

Pamatojums

Mazākais neto daudzums daudziem pārtikas produktiem ir pārāk mazs, piemēram, riekstu 
neizkliedētība šokolādes tāfelē var padarīt šo produktu pārāk smagu.  Mēs ierosinām noteikt, 
ka minimālais svars ir 10 g (tilpums 10cm3).

Grozījums Nr. 712
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

1. Neto daudzuma norāde nav obligāta 
pārtikas produktiem:

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(a) kas var ievērojami zaudēt savu tilpumu 
vai masu un ko pārdod pēc skaita vai sver 
pircēja klātbūtnē; vai

(b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g (b) kuru neto daudzums ir mazāks par 5 g 
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vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

vai 5 ml; tomēr šo noteikumu nepiemēro 
garšvielām un garšaugiem;

(c) kuriem noteikti atbrīvojumi citos 
tiesību aktos.

Or. de

Pamatojums

Valodnieciska korekcija, lai terminoloģiju [vācu valodas versijā] pieskaņotu Direktīvā par 
marķēšanu 2000/13/EK izmantotajai terminoloģijai.

Sk. c) apakšpunktu: atsauce uz Direktīvas 2001/111/EK, kas attiecas uz cukuru, 2. panta 
2. punktu (atbrīvojums produktiem, kuru svars ir mazāks par 20 g). Tādēļ 3. punktā ir 
nepārprotami jānorāda, ka šādi specifiski noteikumi paliek spēkā.

Grozījums Nr. 713
John Bowis

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Pārtikas produkta neto daudzumu 
nosaka saskaņā ar Kopienas noteikumiem 
vai, ja tādu nav, dalībvalstu noteikumiem.

Or. en

Pamatojums

Saskaņots ar 24. pantu.

Grozījums Nr. 714
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja cietais pārtikas produkts atrodas 
uzlietajā šķidrumā, marķējumā norāda arī 

5. Ja cietais pārtikas produkts atrodas 
uzlietajā šķidrumā, marķējumā norāda arī 
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pārtikas produkta sauso tīrsvaru. pārtikas produkta sauso tīrsvaru. Attiecīgo 
pārtikas produktu cena kilogramā balstīta 
tikai uz sauso tīrsvaru.

Or. en

Pamatojums

Noteikums, lai nemaldinātu patērētāju attiecībā uz norādīto cenu.

Grozījums Nr. 715
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja cietais pārtikas produkts atrodas 
uzlietajā šķidrumā, marķējumā norāda arī 
pārtikas produkta sauso tīrsvaru.

5. Ja cietais pārtikas produkts atrodas 
uzlietajā šķidrumā, marķējumā norāda arī 
pārtikas produkta sauso tīrsvaru fasēšanas 
laikā.

Or. en

Pamatojums

Cietā pārtikas produkta tīrsvars, atrodoties šķidrumā, laikā starp ražošanas brīdi un 
pārdošanu patērētājam mainīsies, jo šķidrums daļēji iesūksies. Tīrsvara izmaiņas ir atkarīgas 
no vairākiem apstākļiem, proti, laika, temperatūras un transportēšanas un uzglabāšanas 
apstākļiem. Tādēļ tīrsvara norādīšana būtu jāveic ražošanas laikā, kad pārtikas ražotājs ir 
pilnībā atbildīgs par produktu un spējīgs noteikt precīzu tīrsvaru.

Grozījums Nr. 716
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
VIII pielikums – 5. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ja cietais pārtikas produkts atrodas 
uzlietajā šķidrumā, marķējumā norāda arī 
pārtikas produkta sauso tīrsvaru.

5. Ja cietais pārtikas produkts atrodas 
uzlietajā šķidrumā, marķējumā norāda arī 
pārtikas produkta sauso tīrsvaru fasēšanas 
laikā.
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Or. en

Pamatojums

Cietā pārtikas produkta tīrsvars, atrodoties šķidrumā, laikā starp ražošanas brīdi un 
pārdošanu patērētājam mainīsies, jo šķidrums daļēji iesūksies. Tīrsvara izmaiņas ir atkarīgas 
no vairākiem apstākļiem, proti, laika, temperatūras un transportēšanas un uzglabāšanas 
apstākļiem. Tādēļ tīrsvara norādīšana būtu jāveic ražošanas laikā, kad pārtikas ražotājs ir 
pilnībā atbildīgs par produktu un spējīgs noteikt precīzu tīrsvaru.

Grozījums Nr. 717
John Bowis

Regulas priekšlikums
IX pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

MINIMĀLAIS DERĪGUMA TERMIŅŠ DERĪGUMA TERMIŅŠ

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. 718
John Bowis

Regulas priekšlikums
IX pielikums – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pārtikas produkta minimālo derīguma 
termiņu norāda šādi:

1. Pārtikas produkta derīguma termiņu 
norāda šādi:

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 
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palīdzēt pārtikas ražošanas uzņēmumiem pareizi pielietot atbilstīgu derīguma termiņa norādi.

Grozījums Nr. 719
John Bowis

Regulas priekšlikums
IX pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(d) Ievērojot Kopienas noteikumus, kas 
ievieš citus datuma norādes veidus, 
derīgums nav jānorāda:

(d) Ievērojot Kopienas noteikumus, kas 
ievieš citus datuma norādes veidus, 
derīguma termiņš nav jānorāda:

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. 720
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
IX pielikums – 1. punkts – d apakšpunkts – 5. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– maizes vai konditorejas izstrādājumiem, 
ko, ņemot vērā to īpatnības, parasti patērē 
24 stundu laikā pēc izgatavošanas;

– maizes vai konditorejas izstrādājumiem, 
ko pēc pārdošanas parasti patērē 24 stundu 
laikā pēc izgatavošanas,

Or. fr

Pamatojums

Laiks, kas jāņem vērā, ir nevis periods, kurā patērētājs patērē produktu, bet gan tirdzniecības 
periods, jo patēriņa periodu nav iespējams kontrolēt.
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Grozījums Nr. 721
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
IX pielikums – 2. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) „izlietot līdz” periodu norāda uz 
katras fasētās porcijas.

Or. fr

Pamatojums

Atsevišķas porcijas var atdalīt no lielā fasējuma vai sērijas, kurā tās tirgo, tādēļ ir ļoti 
svarīgi, lai uz katras atdalāmās porcijas būtu norādīts „izlietot līdz” datums.

Grozījums Nr. 722
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VITAMĪNU UN MINERĀLVIELU
DEVAS (PIEAUGUŠIE)

VITAMĪNU UN MINERĀLVIELU 
DIENNAKTS DEVAS (PIEAUGUŠIE)

Or. en

Pamatojums

Redakcionāls labojums.

Grozījums Nr. 723
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 1. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

A vitamīns (µg) 800 A vitamīns (µg) 800

D vitamīns (µg) 5 D vitamīns (µg) 5
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E vitamīns (mg) 10 E vitamīns (mg) 12
K vitamīns (μg) 75

C vitamīns (mg) 60 C vitamīns (mg) 80
Tiamīns (mg) 1,4 Tiamīns (B1 

vitamīns) (mg)
1,1

Riboflavīns (mg) 1,6 Riboflavīns (mg) 1,4
Niacīns (mg) 18 Niacīns (mg) 16
B6 vitamīns (mg) 2 B6 vitamīns (mg) 1,4
Folijskābe (µg) 200 Folijskābe (μg) 200

B12 vitamīns 
(µg)

1 B12 vitamīns 
(µg)

2,5

Biotīns (mg) 0,15 Biotīns (μg) 50
Pantotēnskābe 
(mg)

6 Pantotēnskābe 
(mg)

6

Kālijs (mg) 2000
Hlorīds (mg) 800

Kalcijs (mg) 800 Kalcijs (mg) 800

Fosfors (mg) 800 Fosfors (mg) 700
Dzelzs (mg) 14 Dzelzs (mg) 14

Magnijs (mg) 300 Magnijs (mg) 375
Cinks (mg) 15 Cinks (mg) 10

Varš (mg) 1
Mangāns (mg) 2
Fluorīds (mg) 3,5
Selēns (µg) 55
Hroms (µg) 40
Molibdēns (µg) 50

Jods (mg) 150 Jods (µg) 150

Or. de
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Pamatojums

Ieteicamās diennakts devas jāpielāgo jaunajām atsauces vērtībām saskaņā ar grozīto 
Direktīvu 2008/10/EK (OV L 285., 9. lpp.) par pārtikas produktu uzturvielu marķējumu.

Grozījums Nr. 724
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā 15 % no ieteicamās diennakts devas, 
kas norādīta šī pielikuma 1. punktā un 
ietilpst 100 g vai 100 ml produkta vai vienā 
iepakojumā, ja tas satur tikai vienu porciju.

Jāņem vērā 

- 15 % no IDD uz 100 g vai porciju 
cietiem produktiem vai

- 7,5 % no IDD uz 100ml vai porciju 
šķidrumiem, vai

- 5 % no IDD uz 100 kcal (12 % no IDD 
1 MJ), vai 

- daudzums, ko nosaka kā izņēmumu 
saskaņā ar 6. pantu Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
20. decembra Regulā (EK) 
Nr. 1925/2006 par vitamīnu un 
minerālvielu, un dažu citu vielu 
pievienošanu pārtikai.

- spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, — produkta 
vai vienā iepakojumā, ja tas satur 
tikai vienu porciju vai porciju 
daudzums un skaits ir skaidri 
norādīts uz iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

For beverages, which may be consumed in larger quantities that solid foods, 15% of the RDA 
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is too high a level to be considered a “significant” amount. In line with Codex Alimentarius, 
a more reasonable value would be 7,5% per 100ml or per portion (without the limitation the 
package may contain a single portion).
In taking the Codex approach into consideration, provisions for determining significant 
amount based on "per portion" or "per serving" should be incorporated (important for foods 
consumed in portions larger than 100g).
Example: A consumer who eats 200 g (= average portion size) of green beans (low energy 
product containing 20 kcal/100 g) covers 15% of her/his needs in vitamins B9 whereas the 
content of vitamin B9 (8% of RDI/100 g) does not allow to claim that the product is a “source 
of vitamins B9”. However, if the content of vitamin B9 is expressed in relation to 100 kcal, it 
covers approximately 40% of the RDI.

Grozījums Nr. 725
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā 15 % no ieteicamās diennakts devas, 
kas norādīta šī pielikuma 1. punktā un 
ietilpst 100 g vai 100 ml produkta vai vienā 
iepakojumā, ja tas satur tikai vienu porciju.

Jāņem vērā 

- 15 % no IDD uz 100 g vai porciju 
cietiem produktiem vai

- 7,5 % no IDD uz 100ml vai porciju 
šķidrumiem, vai

- 5 % no IDD uz 100 kcal (12 % no IDD 
1 MJ), vai 

- daudzums, ko nosaka kā 
izņēmumu saskaņā ar 6. pantu 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulā 
(EK) Nr. 1925/2006 par vitamīnu 
un minerālvielu, un dažu citu vielu
pievienošanu pārtikai, vai vienā 
iepakojumā, ja tas satur tikai vienu 
porciju 

spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu.

Or. en
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Pamatojums

Dzērieniem, kurus var patērēt lielākos daudzumos nekā cietos pārtikas produktus, 15 % no 
IDD ir pārāk liels daudzums, lai to uzskatītu par „ievērojamu” daudzumu. Saskaņā ar 
Pārtikas kodeksu saprātīgāks daudzums būtu 7,5 % uz 100 ml vai porciju (bez 
ierobežojumiem attiecībā uz iepakojumu, kas satur vienu porciju). Ņemot vērā kodeksa pieeju, 
jāiekļauj noteikumi par ievērojama daudzuma noteikšanu porcijai (kas ir īpaši svarīgi tādiem 
pārtikas produktiem, kurus patērē porcijās, kas pārsniedz 100g).

Grozījums Nr. 726
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā 15 % no ieteicamās diennakts devas, 
kas norādīta šī pielikuma 1. punktā un 
ietilpst 100 g vai 100 ml produkta vai 
vienā iepakojumā, ja tas satur tikai vienu 
porciju.

Spriežot par 15 % no IDD uz 100g vai 
cietu produktu porciju vai 7,5 % no IDD 
uz 100ml vai porciju šķidriem produktiem, 
vai 5 % no IDD uz 100kcal (12 % no IDD 
uz 1 MJ), vai daudzumu saskaņā ar 
atrunām, kas noteiktas saskaņā ar 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 20. decembra Regulas (EK) 
Nr. 1925/2006 par vitamīnu, minerālvielu 
un atsevišķu citu vielu pievienošanu 
pārtikas produktiem 6. pantu.

Or. en

Pamatojums

Saprātīgā „ievērojama daudzuma” vērtībā tiek ņemta vērā atsevišķu pārtikas produktu 
enerģētiskā vērtība, kas formulēta, lai nodrošinātu īpašas uzturvajadzības, kā arī tas, ka 
šķidrus produktus bieži vien patērē lielākos daudzumos. „Ievērojamam daudzumam” porcijā 
jābūt bez ierobežojumiem attiecībā uz to, ka iepakojumā var būt tikai viena porcija.
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Grozījums Nr. 727
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā 15 % no ieteicamās diennakts devas, 
kas norādīta šī pielikuma 1. punktā un 
ietilpst 100 g vai 100 ml produkta vai vienā 
iepakojumā, ja tas satur tikai vienu porciju.

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā 15 % no ieteicamās diennakts devas, 
kas ietilpst 100g vai 7,5% no ieteicamās 
devas, 100 ml vai 5 % no ieteicamās 
devas, 100 kcal vai vienā iepakojumā, ja 
tas satur tikai vienu porciju.

Or. en

Grozījums Nr. 728
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
XI pielikums – A daļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā 15 % no ieteicamās diennakts devas, 
kas norādīta šī pielikuma 1. punktā un 
ietilpst 100 g vai 100 ml produkta vai vienā 
iepakojumā, ja tas satur tikai vienu porciju.

Spriežot par to, kas ir uzskatāms par 
ievērojamu daudzumu, parasti būtu jāņem 
vērā 15 % no ieteicamās diennakts devas, 
kas ietilpst 100 g vai 7,5% no ieteicamās 
devas, 100 ml vai 5 % no ieteicamās 
devas, 100 kcal vai vienā iepakojumā, ja 
tas satur tikai vienu porciju vai porciju 
daudzums un skaits ir skaidri norādīts uz 
iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Ja ņem vērā tikai ieteicamo devu uz 100 g vai 100 ml, netiek ņemts vērā tas, ka atsevišķi 
produktu tiks patērēti lielākos daudzumos. Saskaņā ar priekšlikumu pārtikas produktiem, kas 
satur daudz ūdens, un/vai pārtikas produktiem ar zemu enerģētisko vērtību nav atļauts 
norādīt vitamīnu un minerālvielu saturu. Taču tas tā nav.
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Grozījums Nr. 729
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ENERĢĒTISKĀS UN UZTURVĒRTĪBAS 
DEVAS, IZŅEMOT VITAMĪNUS UN 
MINERĀLVIELAS (PIEAUGUŠIE)

svītrots

Enerģētiskā vai
uzturvērtība

Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 kcal)

Kopējie tauki 70 g
Piesātinātie tauki 20 g
Ogļhidrāti 230 g
Cukuri 90 g
Sāls 6 g

Or. de

Pamatojums

izriet no 31. panta 3. punkta pirmā teikuma svītrošanas.

Grozījums Nr. 730
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, IZŅEMOT 
VITAMĪNUS UN MINERĀLVIELAS 
(PIEAUGUŠIE)

svītrots

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 kcal)
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Kopējie tauki 70 g
Piesātinātie tauki 20 g
Ogļhidrāti 230 g
Cukuri 90 g
Sāls 6 g

Or. en

Pamatojums

Sakarā ar to, ka svītrots 31. panta 3. punkts. 

Grozījums Nr. 731
Niels Busk

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, IZŅEMOT 
VITAMĪNUS UN MINERĀLVIELAS 
(PIEAUGUŠIE)

svītrots

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 kcal)

Kopējie tauki 70 g
Piesātinātie tauki 20 g
Ogļhidrāti 230 g
Cukuri 90 g
Sāls 6 g

Or. en

Pamatojums

Marķējums par ieteicamo diennakts 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 čipši, ja ņem 
vērā cukura daudzumu tajos, un tāpēc patērētāji varētu uzskatīt, ka nav nekādas lielas 
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atšķirības, vai ēd augļus, šokolādi vai kartupeļu čipšus. 

Grozījums Nr. 732
Johannes Lebech

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, IZŅEMOT 
VITAMĪNUS UN MINERĀLVIELAS 
(PIEAUGUŠIE)

svītrots

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 kcal)

Kopējie tauki 70 g
Piesātinātie tauki 20 g
Ogļhidrāti 230 g
Cukuri 90 g
Sāls 6 g

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.
Furthermore, portion sizes and GDA are already used in the US with no apparent effect on 
consumer understanding and/or behaviour. 

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 liter 



PE418.220v01-00 64/78 AM\762309LV.doc

LV

bottle is 250 ml. This means that the GDA is higher on a can of 33 ml than on 0,5 liter 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 standardized and each food’s share of the diet in the EU member countries differs 
significantly.

Grozījums Nr. 733
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskā vai 
uzturvēr

tība

Deva Enerģētiskā vai 
uzturvēr

tība

Deva*

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ
(2000 kcal)

Enerģētiskā 
vērtība

Kopējie tauki 70 g Kopējie tauki

Piesātinātie tauki 20 g Piesātinātie tauki

Ogļhidrāti 230 g Ogļhidrāti

Cukuri 90 g Cukuri

Sāls 6 g Sāls

_______
* Vērtības jānosaka, atsaucoties uz 
31. panta 3.a punktu (jauns)

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 diennakts devas, un ir paredzams, ka savus priekšlikumus tā iesniegs 2009. gada 
pavasarī. Šo apstākli vajadzētu ņemt vērā, nosakot ieteicamās diennakts devas. Saistīts ar 
31. panta 3.a punkta (jauns) grozījumu.
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Grozījums Nr. 734
Peter Liese

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, 
IZŅEMOT VITAMĪNUS UN 
MINERĀLVIELAS (PIEAUGUŠIE)

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, 
IZŅEMOT VITAMĪNUS UN 
MINERĀLVIELAS (PIEAUGUŠIE)

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 
kcal)

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 
kcal)

Kopējie tauki 70 g Kopējie tauki 70 g

Piesātinātie tauki 20 g Piesātinātie tauki 20 g

Ogļhidrāti 230 g Ogļhidrāti 230 g

Cukuri 90 g Cukuri 90 g

Sāls 6 g Nātrijs 2,4 g

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 
korekta informācija.
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Grozījums Nr. 735
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
XI pielikums – B daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, 
IZŅEMOT VITAMĪNUS UN 
MINERĀLVIELAS (PIEAUGUŠIE)

B DAĻA. ENERĢĒTISKĀS UN 
UZTURVĒRTĪBAS DEVAS, 
IZŅEMOT VITAMĪNUS UN 
MINERĀLVIELAS (PIEAUGUŠIE)

Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva Enerģētiskā vai 
uzturvērtība

Deva

Enerģētiskā 
vērtība

8400 kJ (2000 
kcal)

Enerģētiskā 
vērtība

(2000 kcal)

Kopējie tauki 70 g Kopējie tauki 70 g

Piesātinātie tauki 20 g Piesātinātie tauki 20 g

Ogļhidrāti 230 g Ogļhidrāti 230 g

Cukuri 90 g Cukuri 90 g

Sāls 6 g Sāls 6 g

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai būtu atbilsme XIII pielikuma A daļas tekstam.

Grozījums Nr. 736
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
XI pielikums – Ba daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīvprātīgas norādes uz ieteicamajām 
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devām (IDD) bērniem uz pārtikas 
produktu iepakojuma, ja šie produkti tiek 
ražoti tieši bērniem.

Or. hu

Pamatojums

Ja produkti tiek ražoti tieši bērniem, ir būtiski svarīgi zināt produkta uzturvērtību, kas izteikta 
ieteicamajā diennakts devā (IDD) bērniem, lai vecāki var pienācīgi izlemt, vai pirkt konkrēto 
produktu saviem bērniem.

Grozījums Nr. 737
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
XII pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ogļhidrāti 
(izņemot 
poliolus)

4 kcal/g —17 kJ/g - ogļhidrāti 
(izņemot 
poliolus)

4 kcal/g

- polioli 2,4 kcal/g —10 kJ/g - polioli 2,4 kcal/g

- proteīns 4 kcal/g —17 kJ/g - proteīns 4 kcal/g

- tauki 9 kcal/g —37 kJ/g - tauki 9 kcal/g

- salatrimi 6 kcal/g — 25 kJ/g - salatrimi 6 kcal/g

- spirts 
(etanols)

7 kcal/g —29 kJ/g - spirts (etanols) 7 kcal/g

- organiskās 
skābes

3 kcal/g — 13 kJ/g - organiskās 
skābes

3 kcal/g

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai būtu atbilsme XIII pielikuma A daļas tekstam.
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Grozījums Nr. 738
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
XII pielikums – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- ogļhidrāti 
(izņemot 
poliolus)

4 kcal/g — 17 kJ/g. - ogļhidrāti 
(izņemot 
poliolus)

4 kcal/g

- polioli 2,4 kcal/g — 10 kJ/g. - polioli 2.4 kcal/g

- proteīns 4 kcal/g — 17 kJ/g. - proteīns 4 kcal/g
- tauki 9 kcal/g — 37 kJ/g. - tauki 9 kcal/g

- salatrimi 6 kcal/g — 25 kJ/g. - salatrimi 6 kcal/g
- spirts (etanols) 7 kcal/g — 29 kJ/g. - spirts (etanols) 7 kcal/g

- organiskās 
skābes

3 kcal/g — 13 kJ/g. - organiskās 
skābes

3 kcal/g

Or. de

Pamatojums

Neprecīzu pārvēršanas koeficientu dēļ aprēķins divās atšķirīgās mērvienībās noved pie 
pretrunīgiem rezultātiem. Tā kā “kcal” ir patērētājiem vieglāk saprotama mērvienība nekā 
“kJ”, tad norādēm vajadzētu būt vienīgi kilokalorijās. 

Grozījums Nr. 739
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzturvērtību norāda skaitliski, izmantojot 
šādas mērvienības:

Uzturvērtības marķējumā izmantotajām 
mērvienībām jābūt šādām:

- enerģētiskā 
vērtība

kJ and kcal - enerģētiskā 
vērtība

kcal

- tauki gramos (g) - tauki gramos (g)
- karbohidrāti - ogļhidrāti
- šķiedrvielas - šķiedrvielas
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- proteīns - proteīns

- sāls - nātrijs
- vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

- vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

- citas vielas katrai atsevišķajai 
vielai atbilstīga 
mērvienība

- citas vielas katrai atsevišķajai 
vielai atbilstīga 
mērvienība

Or. de

Pamatojums

Einheitliche Begriffsbestimmungen (“Nährwertkennzeichnung”).
Die Angabe des Brennwertes in „kcal“ ist für den Verbraucher leichter verständlich als der 
Hinweis in „kJ“. „kJ“ sollte daher gestrichen werden.
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.

Grozījums Nr. 740
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa – tabula – 1. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- enerģētiskā 
vērtība 

kJ un kcal - enerģētiskā 
vērtība 

kcal

Or. en

Pamatojums

Pārtikas produkta enerģētiskā vērtība būtu jānorāda tikai kilokalorijās, jo jēdziens “kalorija” 
ir labi pazīstams Eiropas mājsaimniecībās.
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Grozījums Nr. 741
Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – A daļa – tabula – 6. rinda

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- sāls - nātrijs

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 
korekta informācija.

Grozījums Nr. 742
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – B daļa – 2. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

- tauki g - tauki g
to skaitā: to skaitā:

- piesātinātās 
taukskābes

g - piesātinātās 
taukskābes

g

- trans-taukskābes g - trans-taukskābes g
-
mononepiesātināt
ās taukskābes

g -
mononepiesātināt
ās taukskābes

g

-
polinepiesātinātās 
taukskābes

g -
polinepiesātinātās 
taukskābes

g

- holesterīns mg

Or. en
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Pamatojums

Ja produkta uzturvērtības aprakstā ir minētas tādas frāzes kā „zems holesterīna līmenis” un 
„bez holesterīna”, jānorāda holesterīna daudzums. Tādēļ noteikumos XIII pielikuma C un C 
daļas tabulās par patērētājiem sniedzamo informāciju attiecībā uz pārtiku ir jāparedz iespēja 
minēt holesterīna daudzumu.

Grozījums Nr. 743
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – C daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

enerģētiskā 
vērtība

kJ un kcal enerģētiskā 
vērtība

kcal

tauki g proteīns g
to skaitā: ogļhidrāti g

- piesātinātās 
taukskābes

g tostarp

- trans-
taukskābes

g - cukuri g

-
mononepiesātinā
tās taukskābes

g - polioli g

-
polinepiesātinātā
s taukskābes

g - ciete g

karbohidrāti g tauki
to skaitā: to skaitā:

- cukuri g - piesātinātās 
taukskābes

g

- polioli g -
mononepiesātinā
tās taukskābes

g

- ciete g -
polinepiesātinātā
s taukskābes

g

šķiedrvielas g - trans–
taukskābes

g
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proteīns g - holesterīns mg
nātrijs g šķiedrvielas g
vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

nātrijs g

vitamīni* un 
minerālvielas
* atļauts 
izmantot 
saīsinājumu 
„vit.”

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

citas vielas katrai 
atsevišķajai vielai 
atbilstīga 
mērvienība

Or. de

Pamatojums

Pašreizējā secība, kādā uzturvielas tiek norādītas uzturvielu sarakstā uz etiķetes (tas ir, 
enerģētiskā vērtība, proteīni, ogļhidrāti un tauki), ir jāsaglabā. Vispārējā atsauce 32. un 
33. apsvērumā uz „atsevišķām uzturvielām, kas ir svarīgas sabiedrības veselībai”, nav 
pietiekams pamats mainīt šo secību. Turklāt visi uztura ieteikumi balstās uz šiem 
makroelementiem; patērētāji pie tā ir pieraduši un „iemācījušies” uztvert šādā veidā 
pasniegtu informāciju.

Grozījums Nr. 744
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – C daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

enerģētiskā 
vērtība

kJ un kcal enerģētiskā 
vērtība

kcal

tauki g tauki g

to skaitā: to skaitā:
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- piesātinātās 
taukskābes

g - piesātinātās 
taukskābes

g

- trans-taukskābes g - trans-taukskābes g

-
mononepiesātināt
ās taukskābes

g -
mononepiesātināt
ās taukskābes

g

-
polinepiesātinātās 
taukskābes

g -
polinepiesātinātās 
taukskābes

g

karbohidrāti g ogļhidrāti g

to skaitā: to skaitā:

- cukuri g - cukuri g

- polioli g - polioli g

- ciete g - ciete g

šķiedrvielas g šķiedrvielas g

proteīns g proteīns g

nātrijs g

tostarp

sāls g - sāls g

holesterīns mg

vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

Or. en

Pamatojums

Grozījums nepieciešams, lai nodrošinātu atbilstību 29. panta 2. punktam.
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Grozījums Nr. 745
Peter Liese

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – C daļa – tabula

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

enerģētiskā 
vērtība

kJ un kcal enerģētiskā 
vērtība

kJ un kcal

tauki g tauki g

to skaitā: to skaitā:

- piesātinātās 
taukskābes

g - piesātinātās 
taukskābes

g

- trans-taukskābes g - trans-taukskābes g

-
mononepiesātināt
ās taukskābes

g -
mononepiesātināt
ās taukskābes

g

-
polinepiesātinātās 
taukskābes

g -
polinepiesātinātās 
taukskābes

g

karbohidrāti g ogļhidrāti g

to skaitā: to skaitā:

- cukuri g - cukuri g

- polioli g - polioli g

- ciete g - ciete g

šķiedrvielas g šķiedrvielas g

proteīns g proteīns g

sāls g nātrijs g

vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības

vitamīni un 
minerālvielas

XI pielikuma 
A daļas 1. punktā 
minētās 
mērvienības



AM\762309LV.doc 75/78 PE418.220v01-00

LV

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 
korekta informācija.

Grozījums Nr. 746
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
XIII pielikums – C daļa – virsraksts un tabula – 1. kolonna

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Enerģētiskās un uzturvērtības norādīšanas 
kārtība uzturvērtības norādē

Enerģētiskās un uzturvērtības norādīšanas 
kārtība brīvprātīgi paplašinātā
uzturvērtības norādē

Norādot enerģētisko un uzturvērtību, 
jāievēro šāda kārtība: 

Norādot enerģētisko un uzturvērtību, 
jāievēro šāda kārtība: 

enerģētiskā vērtība enerģētiskā vērtība

proteīns
tauki tauki

to skaitā: to skaitā:
- piesātinātās taukskābes - piesātinātās taukskābes

- trans-taukskābes - trans-taukskābes
- mononepiesātinātās taukskābes - mononepiesātinātās taukskābes

- polinepiesātinātās taukskābes - polinepiesātinātās taukskābes
karbohidrāti

to skaitā: to skaitā:
- cukuri - cukuri

- polioli - polioli
- ciete - ciete

šķiedrvielas šķiedrvielas

proteīns
nātrijs nātrijs
vitamīni un minerālvielas vitamīni un minerālvielas
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Or. de

Pamatojums

Olbaltumvielas ir dzīvībai svarīgas uzturvielas, tādēļ tās jāiekļauj kā pirmās; sk. 1. pielikuma 
1.b punktu..

Grozījums Nr. 747
John Bowis

Regulas priekšlikums
XIII a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

XIII A PIELIKUMS

Salasāmība

1. Burtstabiņa augstuma noteikšana

Or. en

Pamatojums

Šis jaunais pielikums ir nepieciešams, lai palīdzētu noteikt burtu lielumu, kas ir 1,2 mm vai 
lielāks.

Grozījums Nr. 748
John Bowis

Regulas priekšlikums
XIII b pielikums (jauns)

Grozījums

XIII B PIELIKUMS
Salasāmība
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Etiķešu izveidē jāņem vērā šādi kritēriji. Ja vienu vai vairākus no kritērijiem nav iespējams 
ņemt vērā, jāapsver iespēja izmantot tādu burtu lielumu, kas pārsniedz 14. panta 1. punktā 
noteikto lielumu.
Kritēriji Ieteicamais Mērījumi Jāizvairās no

Kontrasts Tumša druka uz 
gaiša fona vai 
labs krāsu 
kontrasts

70%
spilgtuma 
koeficients

Tumšas drukas 
uz tumša fona

Gaišas drukas uz 
gaiša fona

Zaļas un 
sarkanas krāsu 
kombinācijas vai 
citām 
kombinācijām, 
ko grūti salasīt 
daltoniķiem

Teksta veids un 
formāts

Atvērtais fonts, 
piemēram, Arial 
burtiem

Treknraksts, ja 
saglabājas drukas 
kvalitāte

Izsmalcinātiem 
fontiem

Ēnojuma 

Slīpraksta

Teksta 
izkārtojums

Teksts sākas 
kreisajā pusē un 
ir nolīdzināts 
kreisajā malā

Izliekta teksta

Drukas kvalitāte 
atkarībā no 
metodes

Ja izmanto 
drukāšanas 
sistēmas, kas var 
samazināt drukas 
kvalitāti, 
jācenšas panākt 
labu teksta 
asumu un 
izšķirtspēju, kā 
arī izlīdzinājumu 
un krāsas toni

Baltais laukums 
ap tekstu

Pietiekami liels 
laukums ap 
tekstu

Vismaz 80 % no 
fonta lieluma
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Virsma Matēta 
drukāšanai 
sagatavotā 
virsma

Metāliskām un 
spožām virsmām 

Nelīdzenām 
virsmām

Or. en

Pamatojums

Jaunajā pielikumā pievienoti salasāmības kritēriji, kas jāapsver, veidojot etiķetes. 
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