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Grozījums Nr. 144
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
-

Priekšlikums noraidīt

Eiropas Parlaments noraida Komisijas 
priekšlikumu.

Or. hu

Pamatojums

Egyetértve a jelentéstevő véleményével, hogy a bizottsági javaslat előterjesztésének időpontja 
nem megalapozott a széleskörű, minden tagállamra kiterjedő, a fogyasztók választási 
döntéseiről szóló adatok hiánya miatt, javaslom a tervezet felülvizsgálatra való visszaküldését 
a Bizottsághoz, valamint a 2008. auguisztusában elindított, a 7. kutatási keretprogramon 
keresztül támogatott, a valamennyi tagállamot magában foglaló, az élelmiszerek 
címkézésének a fogyasztók vásárlási döntéseire gyakorolt hatásáról szóló vizsgálat leendő 
eredményeinek figyelembevételét, azokra alapozva a javaslat átdolgozását.

Grozījums Nr. 145
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
8.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) Ņemot vērā lielo vides marķējumu 
dažādību, kuros tiek apgalvots, ka 
pārtikas produkti ir, piemēram, „bio”, 
„eko” vai organiskas dabas, 
nepaskaidrojot, kā tas tika panākts, 
Komisijai, apspriežoties ar attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, būtu jāformulē 
priekšlikumi kvalitātes kritērijiem, uz 
kuriem šiem marķējumiem jābalstās, lai 
nemaldinātu pircējus.

Or. en
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Grozījums Nr. 146
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
10. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(10) Sabiedrība interesējas par uztura un 
veselības saistību un par piemērota uztura 
izvēli individuālām vajadzībām. Komisijas 
Baltajā grāmatā par Eiropas stratēģiju 
attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos, ir 
uzsvērts, ka uzturvērtības marķējums ir 
svarīgs instruments, lai informētu 
patērētājus par pārtikas produktu sastāvu 
un palīdzētu viņiem veikt apzinātu izvēli. 
ES Patērētāju politikas stratēģijā 2007.-
2013. gadam uzsvērts, ka efektīvai 
konkurencei un patērētāju labklājībai ļoti 
nozīmīga ir patērētāju apzinātas izvēles 
iespēja. Uztura pamatprincipu zināšana un 
piemērotas pārtikas produktu informācijas 
pieejamība ievērojami palīdzētu 
patērētājiem izdarīt šādu apzinātu izvēli.

(10)Sabiedrība interesējas par uztura un 
veselības saistību un par piemērota uztura 
izvēli individuālām vajadzībām. Komisijas 
Baltajā grāmatā par Eiropas stratēģiju 
attiecībā uz uzturu, lieko svaru un veselības 
jautājumiem, kas saistīti ar aptaukošanos, ir 
uzsvērts, ka uzturvērtības marķējums ir 
svarīgs instruments, lai informētu 
patērētājus par pārtikas produktu sastāvu 
un palīdzētu viņiem veikt apzinātu izvēli.
Izglītošanas un informēšanas kampaņas 
ir nozīmīgs mehānisms, lai uzlabotu 
patērētāju izpratni par pārtikas produktu 
informāciju. ES Patērētāju politikas 
stratēģijā 2007.-2013. gadam uzsvērts, ka 
efektīvai konkurencei un patērētāju 
labklājībai ļoti nozīmīga ir patērētāju 
apzinātas izvēles iespēja. Uztura 
pamatprincipu zināšana un piemērotas 
pārtikas produktu informācijas pieejamība 
ievērojami palīdzētu patērētājiem izdarīt 
šādu apzinātu izvēli.

Or. en

Pamatojums

Sapratni par uzturu un pārtikas uzturvērtību nevar nodrošināt tikai ar marķējumu vien. Pat 
joprojām patērētāji nesaprot visu marķējumu informāciju, un tādēļ ir svarīgi, lai dalībvalstis 
būtu vairāk iesaistītas informēšanas kampaņās, kuru mērķis ir uzlabot patērētāju informētību.
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Grozījums Nr. 147
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā 
privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā pārtikas 
produktu neregulāra izsniegšana trešām 
personām, ko veic privātpersonas, šo 
produktu servēšana un pārdošana, 
piemēram, labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs. Uz 
pārtikas piegādes pakalpojumiem, ko 
nodrošina transporta uzņēmumi, šai 
regulai būtu jāattiecas tikai tad, ja tos 
nodrošina maršrutos, kas savieno divus 
punktus Kopienas teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Jāuzsver, ka šeit ir runa nevis par darbību ar pārtikas produktiem, bet gan par to izsniegšanu 
privātpersonām; grozījums novērš dublēšanos. Maršrutos, kas sākas vai beidzas kādā valstī 
ārpus ES, transporta uzņēmēji var neatrast tādus piegādātājus, kas atbilst prasībām attiecībā 
uz informāciju. Ja uz uzņēmumiem, kas apkalpo šādus maršrutus, attiecinātu regulas jomu, 
tas radītu ES reģistrētiem uzņēmumiem neizdevīgākus konkurences apstākļus, jo tikai tiem 
būtu jāievēro regulas noteikumi.

Grozījums Nr. 148
Jules Maaten

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
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noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā 
privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā 
privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs. Šai 
regulai nebūtu jāattiecas uz pārtikas 
piegādes pakalpojumiem, ko piedāvā 
transporta uzņēmumi, ja savienojumi ir 
ārpus Kopienas teritorijas.

Or. en

Pamatojums

Var gadīties, ka pārtikas piegādes uzņēmums, darbojoties ārpus ES valstīm, nevar atrast 
tādus piegādātājus, kas atbilst prasībām par informāciju.

Grozījums Nr. 149
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
15. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā 
privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

(15) Kopienas noteikumi jāpiemēro vienīgi 
uzņēmumiem, kuru koncepcijā iekļauta 
noteikta darbības nepārtrauktība un 
noteikts organizācijas līmenis. Šī regula 
neattiecas uz tādām darbībām kā 
privātpersonu neregulāra darbība ar 
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, ko veic 
brīvprātīgie par labu apvienībām, 
draudzēm vai skolām (vai līdzīgām 
organizācijām), un vietējas nozīmes 
gadatirgos un sanāksmēs.

Or. sv

Pamatojums

Tiesību normu mērķis ir pēc iespējas palīdzēt patērētājiem iegūt informāciju par uzturu. Nav 
lietderīgi izvirzīt šīs prasības darbībām, kuras notiek ļoti īsu brīdi. Brīvprātīgām, 
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neregulārām vai altruistiskām darbībām nav iespējams ievērot stingrās prasības, ko paredz 
tiesību normas saskaņā ar šo regulu. Tā kā šajos gadījumos patērētāji nav atkarīgā stāvoklī 
attiecībā pret ražotāju/pārdevēju, nav lietderīgi uz šīm darbībām attiecināt šīs prasības.

Grozījums Nr. 150
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Tiesību aktiem par pārtikas produktu 
informāciju jābūt pietiekami elastīgiem, 
lai tos varētu atjaunināt atbilstīgi jaunām 
patērētāju informācijas prasībām, un
jānodrošina līdzsvars starp iekšējā tirgus 
aizsardzību un atšķirībām dalībvalstu 
patērētāju uztverē.

(16) Tiesību aktiem par pārtikas produktu 
informāciju jānodrošina līdzsvars starp 
iekšējā tirgus aizsardzību un atšķirībām 
dalībvalstu patērētāju uztverē.

Or. fr

Pamatojums

Jebkāda jaunu prasību iekļaušana, kas turpmāk varētu tikt izvirzītas, būtu jāpakļauj tiesību 
aktu pārskatīšanai, ko Komisija uzskata par piemērotu.

Grozījums Nr. 151
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Jaunas obligātas prasības attiecībā uz 
pārtikas produktu informāciju jānosaka 
tikai tad un tikai tajos gadījumos, ja tas ir 
nepieciešams saskaņā ar subsidiaritātes, 
proporcionalitātes un ilgtspējīguma 
principu.

(19) Jaunas obligātas prasības attiecībā uz 
pārtikas produktu informāciju jānosaka 
tikai tad un tikai tajos gadījumos, ja tas ir 
nepieciešams saskaņā ar subsidiaritātes, 
proporcionalitātes, pārredzamības un 
ilgtspējīguma principu.

Or. en
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Pamatojums

Lai saglabātu atbilstību pašreizējiem ES mērķiem saistībā ar pilnībā darbojošos iekšējo tirgu, 
ir ļoti svarīgi, ka visas ieinteresētās personas ir informētas par ikvienām jaunām prasībām un 
ka viņas šīs prasības ir izvērtējušas, lai nodrošinātu šo prasību pamatotību un to, ka tās 
neierobežo preču brīvu apriti.

Grozījums Nr. 152
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot 
noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām būtu jāveicina 
laicīgu un precīzu izmaiņu veikšana 
pārtikas produktu informācijas prasībās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumu pieņemšana, lai veiktu grozījumus obligātās informācijas sarakstā un lai 
nodrošinātu noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu starpniecību, ir saistīta ar regulas 
būtisku grozīšanu, un tāpēc uz to būtu jāattiecas komitoloģijas procedūrai, bet nevis 
koplēmuma procedūrai.
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Grozījums Nr. 153
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot 
noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām būtu jāveicina 
laicīgu un precīzu izmaiņu veikšana 
pārtikas produktu informācijas prasībās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumu pieņemšana, lai veiktu grozījumus obligātās informācijas sarakstā un lai 
nodrošinātu noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu starpniecību, ir saistīta ar regulas 
būtisku grozīšanu, un tāpēc uz to būtu jāattiecas komitoloģijas procedūrai, bet nevis 
koplēmuma procedūrai.

Grozījums Nr. 154
Jill Evans

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot 
noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām būtu jāveicina 

svītrots



PE416.699v01-00 10/110 AM\765208LV.doc

LV

laicīgu un precīzu izmaiņu veikšana 
pārtikas produktu informācijas prasībās.

Or. en

Pamatojums

Noteikumu pieņemšana, lai veiktu grozījumus obligātās informācijas sarakstā un lai 
nodrošinātu noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu starpniecību, ir saistīta ar regulas 
būtisku grozīšanu, un tāpēc uz to būtu jāattiecas komitoloģijas procedūrai, bet nevis 
koplēmuma procedūrai.

Grozījums Nr. 155
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot 
noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām būtu jāveicina 
laicīgu un precīzu izmaiņu veikšana 
pārtikas produktu informācijas prasībās.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Noteikumu pieņemšana, lai veiktu grozījumus obligātās informācijas sarakstā un lai 
nodrošinātu noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu starpniecību, ir saistīta ar regulas 
būtisku grozīšanu, un tāpēc uz to būtu jāattiecas komitoloģijas procedūrai, bet nevis 
koplēmuma procedūrai.
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Grozījums Nr. 156
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
23. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(23) Lai ņemtu vērā izmaiņas un attīstību 
pārtikas produktu informācijas jomā, 
jāpieņem noteikumi, ar kuriem Komisiju 
pilnvaro veikt grozījumus obligātās 
informācijas sarakstā, to papildinot vai 
izslēdzot no tā ziņas un nodrošinot 
noteiktu ziņu pieejamību ar citu līdzekļu 
starpniecību. Apspriedēm ar 
ieinteresētajām personām būtu jāveicina 
laicīgu un precīzu izmaiņu veikšana 
pārtikas produktu informācijas prasībās.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Komitoloģijas procedūra var attiekties tikai uz sekundāriem pasākumiem; uz jebkurām 
izmaiņām obligātajos noteikumos būtu jāattiecina koplēmuma procedūra.

Grozījums Nr. 157
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Pārtikas produktu marķējumam jābūt 
skaidram un saprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem, kas vēlas veikt labāku 
apzinātu izvēli attiecībā uz pārtikas 
produktiem un uzturu. Pētījumi liecina, ka 
salasāmība ir svarīgs faktors, lai iedzīvotāji 
varētu ņemt vērā informācijas norādes, un 
ka sīkā druka ir viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc patērētāji nav 
apmierināti ar pārtikas produktu 

(25) Pārtikas produktu marķējumam jābūt 
skaidram un saprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem, kas vēlas veikt labāku 
apzinātu izvēli attiecībā uz pārtikas 
produktiem un uzturu. Pētījumi liecina, ka 
salasāmība ir svarīgs faktors, lai iedzīvotāji 
varētu ņemt vērā informācijas norādes, un 
tādēļ vienlaikus būtu jāapsver tādi aspekti 
kā izmērs, fonts, krāsa un kontrasts, lai 
nodrošinātu patērētāju apmierinātību ar 
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marķējumu. pārtikas produktu marķējumu.

Or. en

Pamatojums

Marķējuma salasāmība ir būtiska patērētājiem, un tādēļ arī jaunajā regulā tai vajadzētu būt 
vienai no prasībām. Tomēr, vērtējot marķējuma skaidrību, vērā jāņem vairāki aspekti, nevis 
tikai fonta izmērs.

Grozījums Nr. 158
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
25. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25) Pārtikas produktu marķējumam jābūt 
skaidram un saprotamam, lai palīdzētu 
patērētājiem, kas vēlas veikt labāku 
apzinātu izvēli attiecībā uz pārtikas 
produktiem un uzturu. Pētījumi liecina, ka 
salasāmība ir svarīgs faktors, lai iedzīvotāji 
varētu ņemt vērā informācijas norādes, un 
ka sīkā druka ir viens no galvenajiem 
iemesliem, kāpēc patērētāji nav apmierināti 
ar pārtikas produktu marķējumu.

(25) Pārtikas produktu marķējumam jābūt 
precīzam, skaidram, viegli salasāmam un 
saprotamam, lai palīdzētu patērētājiem, kas 
vēlas veikt apzinātu izvēli attiecībā uz 
pārtikas produktiem un uzturu. Pētījumi 
liecina, ka salasāmība ir svarīgs faktors, lai 
iedzīvotāji varētu ņemt vērā informācijas 
norādes, un ka sīkā druka ir viens no 
galvenajiem iemesliem, kāpēc patērētāji 
nav apmierināti ar pārtikas produktu 
marķējumu.

Or. fr

Pamatojums

Grozījuma mērķis ir visi patērētāji, un tas ir paredzēts, lai visa frāze būtu konsekventa, 
uzsverot marķējuma minimālos kritērijus.
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Grozījums Nr. 159
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu 
pārtikas produktu informāciju, kas 
nepieciešama apzinātas izvēles veikšanai, 
jāsniedz informācija arī par jauktu 
alkoholisko dzērienu sastāvdaļām. 

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tik tiešām jauktajiem alkoholiskajiem dzērieniem (sauktiem arī par gāzētajiem 
alkoholiskajiem kokteiļiem „alkopop”) piemīt dažas īpašības, kas tiem nodrošinātu 
paaugstinātu uzmanību tiesību aktos par patērētāju informāciju; tie ir ļoti pievilcīgi jauniešu 
vidū un var izraisīt gan pastiprinātu alkohola lietošanu, gan to, ka alkohola lietošanas 
paradumi veidojas agrākā jaunībā. To sastāvā ir mākslīgas, saldumiem līdzīgas krāsvielas un 
aromātiskās vielas (lai nomāktu alkohola garšu) un augstāks cukura saturs. Dažos no tiem ir 
arī stimulanti, piemēram, kofeīns, žeņšeņš, taurīns vai guarana.

Grozījums Nr. 160
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija arī par jauktu alkoholisko 
dzērienu sastāvdaļām.

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai alkoholisko 
dzērienu gadījumā, Komisija un attiecīgās 
ieinteresētās personas veiks pētījumu, lai 
noteiktu, kāda informācija ir 
vislietderīgākā patērētājam, kā arī kādā 
veidā to var vislabāk sniegt. 

Or. de



PE416.699v01-00 14/110 AM\765208LV.doc

LV

Pamatojums

Der Zweck der Bereitstellung von Verbraucherinformationen besteht darin, informiert eine 
Auswahl treffen zu können. Dies ist nicht möglich, wenn einige Getränke Informationen 
tragen, die andere nicht ausweisen. Der Erwägungsgrund 27 ist nicht vereinbar mit dem 
Reglungstext, der nur Bier, Wein und Spirituosen von den Regelungen ausnimmt, wohingegen 
andere alkoholische Getränke, und nicht nur alkoholische Mischgetränke, weiter unter die 
allgemeinen Bestimmungen fallen. Der Ausnahmezeitraum ist daher entschiedend, um die 
Bedürfnisse der Verbraucher besser zu verstehen und ein kohärentes Konzept zu 
gewährleisten.

Grozījums Nr. 161
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija arī par jauktu alkoholisko 
dzērienu sastāvdaļām.

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jauktie 
alkoholiskie dzērieni būtu jāmarķē kā 
tādi, jāsniedz informācija par to 
sastāvdaļām un jānorāda spirta saturs.

Or. fr

Pamatojums

Jauktie alkoholiskie dzērieni būtu jāmarķē kā tādi, t.i., skaidri jānorāda, ka tie satur alkoholu, 
norādot alkohola veidu un spirta saturu.  Patērētājiem jāsaņem informācija par jaukto 
alkoholisko dzērienu specifiskajām īpašībām, lai viņi būtu pienācīgi informēti, saņemot 
informāciju saistībā ar pretalkohola un pretalkoholisma politiku.

Grozījums Nr. 162
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas (27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
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produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija arī par jauktu alkoholisko 
dzērienu sastāvdaļām. 

produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija par visu alkoholisko dzērienu, 
ieskaitot vīnu, alu, stipros alkoholiskos 
dzērienus un jauktos alkoholiskos 
dzērienus, sastāvdaļām. 

Or. en

Grozījums Nr. 163
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija arī par jauktu alkoholisko 
dzērienu sastāvdaļām. 

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz
informācija arī par alkoholisko dzērienu 
sastāvdaļām.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir augsts patērētāju veselības līmenis, šis noteikums jāpiemēro 
visiem alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 164
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija arī par jauktu alkoholisko 
dzērienu sastāvdaļām.

(27) Lai patērētājiem nodrošinātu pārtikas 
produktu informāciju, kas nepieciešama 
apzinātas izvēles veikšanai, jāsniedz 
informācija arī par alkoholisko dzērienu 
sastāvdaļām.
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Or. fi

Pamatojums

Svarīgi, lai patērētājus informētu arī par alkoholisko dzērienu sastāvdaļām. Tas ir īpaši 
svarīgi tādiem patērētājiem, kuri, piemēram, slimo ar diabētu.

Grozījums Nr. 165
Riitta Myller

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz 
informācija par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Kopienas noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 
Padomes 1999. gada 17. maija 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna 
tirgus kopīgo organizāciju noteikts 
visaptverošs tehnisko standartu kopums, 
kas pilnībā ietver vīndarības praksi, 
ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 
un ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Jo īpaši šis tiesību 
akts precīzi un pilnīgi apraksta vielas, 
kuras varētu izmantot ražošanas procesā, 
kā arī to izmantošanas nosacījumus, to 
iekļaujot vīndarības prakses un apstrādes 
pozitīvajā sarakstā; prakse, kas nav 
ietverta šajā sarakstā ir aizliegta. Tādēļ 
šajā posmā ir atbilstīgi uz vīnu 
neattiecināt prasību uzskaitīt sastāvdaļas 
un sniegt paziņojumu par uzturvērtību. 
Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89, un lai 

svītrots
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nodrošinātu konsekventu pieeju un 
atbilsmi attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, jāpiemēro tāda paša veida 
atkāpes. Komisija piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

Or. fi

Pamatojums

Svarīgi, lai patērētājus informētu arī par alkoholisko dzērienu sastāvdaļām. Tas ir īpaši 
svarīgi tādiem patērētājiem, kuri, piemēram, slimo ar diabētu.

Grozījums Nr. 166
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz 
informācija par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Kopienas noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 
Padomes 1999. gada 17. maija 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna 
tirgus kopīgo organizāciju noteikts 
visaptverošs tehnisko standartu kopums, 
kas pilnībā ietver vīndarības praksi, 
ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 
un ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Jo īpaši šis tiesību 
akts precīzi un pilnīgi apraksta vielas, 
kuras varētu izmantot ražošanas procesā, 
kā arī to izmantošanas nosacījumus, to 
iekļaujot vīndarības prakses un apstrādes 
pozitīvajā sarakstā; prakse, kas nav 
ietverta šajā sarakstā ir aizliegta. Tādēļ 
šajā posmā ir atbilstīgi uz vīnu 
neattiecināt prasību uzskaitīt sastāvdaļas 

svītrots
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un sniegt paziņojumu par uzturvērtību. 
Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89, un lai 
nodrošinātu konsekventu pieeju un 
atbilsmi attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, jāpiemēro tāda paša veida 
atkāpes. Komisija piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 167
Thomas Ulmer

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz 
informācija par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Kopienas noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 
Padomes 1999. gada 17. maija 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna 
tirgus kopīgo organizāciju noteikts 
visaptverošs tehnisko standartu kopums, 
kas pilnībā ietver vīndarības praksi, 
ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 

(28) Patērētājiem ir jāsniedz informācija 
par alkoholiskajiem dzērieniem.
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un ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Jo īpaši šis tiesību 
akts precīzi un pilnīgi apraksta vielas, 
kuras varētu izmantot ražošanas procesā, 
kā arī to izmantošanas nosacījumus, to 
iekļaujot vīndarības prakses un apstrādes 
pozitīvajā sarakstā; prakse, kas nav 
ietverta šajā sarakstā ir aizliegta. Tādēļ 
šajā posmā ir atbilstīgi uz vīnu 
neattiecināt prasību uzskaitīt sastāvdaļas 
un sniegt paziņojumu par uzturvērtību. 
Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89, un lai 
nodrošinātu konsekventu pieeju un 
atbilsmi attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, jāpiemēro tāda paša veida 
atkāpes. Komisija piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

Or. en

Grozījums Nr. 168
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz 
informācija par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Kopienas noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu.
Padomes 1999. gada 17. maija 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna 
tirgus kopīgo organizāciju noteikts 
visaptverošs tehnisko standartu kopums, 
kas pilnībā ietver vīndarības praksi, 

(28) Skaidri jānosaka, kāda informācija 
patērētājiem ir vajadzīga attiecībā uz
alkoholiskajiem dzērieniem. Tāpēc dažu 
šīs regulas noteikumu attiecināšana uz 
alkoholiskajiem dzērieniem nebūtu 
piemērota. Īpaši Kopienas noteikumi jau
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu:
Padomes 1999. gada 17. maija Regula
(EK) Nr. 1493/1999 un Padomes Regula 
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ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu marķējumu, tādējādi 
nodrošinot, ka ir ietverti visi aprites posmi 
un ka patērētāji tiek aizsargāti un 
pienācīgi informēti. Jo īpaši šis tiesību 
akts precīzi un pilnīgi apraksta vielas, 
kuras varētu izmantot ražošanas procesā, 
kā arī to izmantošanas nosacījumus, to 
iekļaujot vīndarības prakses un apstrādes 
pozitīvajā sarakstā; prakse, kas nav 
ietverta šajā sarakstā ir aizliegta. Tādēļ 
šajā posmā ir atbilstīgi uz vīnu 
neattiecināt prasību uzskaitīt sastāvdaļas 
un sniegt paziņojumu par uzturvērtību. 
Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr. 1576/89, un lai
nodrošinātu konsekventu pieeju un atbilsmi 
attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, jāpiemēro tāda paša veida 
atkāpes. Komisija piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

(EK) Nr. 1601/91. Tas pats attiecas uz 
stipro alkoholisko dzērienu marķēšanu 
(Eiropas Parlamenta un Padomes Regula 
(EK) Nr. 110/2008). Lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju attiecībā uz 
informācijas sniegšanu par 
alkoholiskajiem dzērieniem un atbilsmi 
citiem Kopienas noteikumiem, saskaņā ar 
šīs regulas noteikumiem nevajadzētu 
noteikt alkoholiskajiem dzērieniem 
marķēšanas prasības attiecībā uz 
sastāvdaļām vai uzturvērtību. Komisija 
piecus gadus pēc šīs regulas stāšanās spēkā 
sagatavo ziņojumu un vajadzības gadījumā 
piedāvā īpašas prasības saistībā ar šo 
regulu.

Or. de

Pamatojums

Ja vīnam un alum paredz izņēmumu, bet to neparedz pārējiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
šajā nozarē nevarēs panākt saskaņu. Dažiem noteiktiem produktiem tiktu nodrošinātas 
priekšrocības, savukārt citi tiktu diskriminēti. Patērētāji tiktu maldināti attiecībā uz dažādu 
produktu relatīvo sastāvu. Tāpēc ir vajadzīgs atkāpes periods, lai precīzāk izvērtētu 
patērētāju vajadzības un nodrošinātu saskaņotu pieeju.
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Grozījums Nr. 169
Anne Laperrouze

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par citiem alkoholiskajiem dzērieniem. 
Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju noteikts visaptverošs tehnisko 
standartu kopums, kas pilnībā ietver 
vīndarības praksi, ražošanas metodes un 
noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr.1576/89, un lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju un atbilsmi attiecībā uz 
vīnu pieņemtajiem noteikumiem, 
jāpiemēro tāda paša veida atkāpes. 
Komisija piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu un 
vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par citiem alkoholiskajiem dzērieniem. 
Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
2008. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju un Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EK) Nr. 1601/1991
noteikts visaptverošs tehnisko standartu 
kopums, kas pilnībā ietver vīndarības 
praksi, ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu un vīna produktu
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā, ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89, un lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju un atbilsmi attiecībā uz 
vīnu pieņemtajiem noteikumiem, 
jāpiemēro tāda paša veida atkāpes. 
Komisija piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu un 
vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.
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Or. en

Grozījums Nr. 170
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par citiem alkoholiskajiem dzērieniem. 
Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju1 noteikts visaptverošs 
tehnisko standartu kopums, kas pilnībā 
ietver vīndarības praksi, ražošanas metodes 
un noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un 
stiprajiem alkoholiskajiem dzērieniem, 
kas definēti 2. panta 1. punktā 
Regulā (EK) Nr. … par stipro alkoholisko 
dzērienu definīciju, aprakstu, 
noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu 
aizsardzību, un ar ko atceļ Padomes 
Regulu (EEK) Nr.1576/89, un lai 
nodrošinātu konsekventu pieeju un 
atbilsmi attiecībā uz vīnu pieņemtajiem 
noteikumiem, jāpiemēro tāda paša veida 

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz 
informācija par citiem alkoholiskajiem 
dzērieniem. Īpaši Kopienas noteikumi jau 
pastāv attiecībā uz vīnu marķējumu. 
Padomes 1999. gada 17. maija 
Regulā (EK) Nr. 1493/1999 par vīna tirgus 
kopīgo organizāciju2 noteikts visaptverošs 
tehnisko standartu kopums, kas pilnībā 
ietver vīndarības praksi, ražošanas metodes 
un noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā, ir 
aizliegta. 

                                               
1 OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.
2 OV L 179, 14.7.1999., 1. lpp.
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atkāpes. Komisija piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu 
un vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

Šī regula jāpiemēro arī alkoholiskajiem dzērieniem.

Grozījums Nr. 171
Pilar Ayuso

Regulas priekšlikums
28. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par citiem alkoholiskajiem dzērieniem. 
Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
1999. gada 17. maija Regulā (EK) 
Nr. 1493/1999 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju noteikts visaptverošs tehnisko 
standartu kopums, kas pilnībā ietver 
vīndarības praksi, ražošanas metodes un 
noformējuma līdzekļus, kā arī vīnu 
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un stiprajiem 
alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 

(28) Patērētājiem ir arī jāsniedz informācija 
par citiem alkoholiskajiem dzērieniem. 
Īpaši Kopienas noteikumi jau pastāv 
attiecībā uz vīnu marķējumu. Padomes 
2008. gada 29. aprīļa Regulā (EK) 
Nr. 479/2008 par vīna tirgus kopīgo 
organizāciju un Padomes 1991. gada 
10. jūnija Regulā (EK) Nr. 1601/1991
noteikts visaptverošs tehnisko standartu 
kopums, kas pilnībā ietver vīndarības 
praksi, ražošanas metodes un noformējuma 
līdzekļus, kā arī vīnu un vīna produktu
marķējumu, tādējādi nodrošinot, ka ir 
ietverti visi aprites posmi un ka patērētāji 
tiek aizsargāti un pienācīgi informēti. Jo 
īpaši šis tiesību akts precīzi un pilnīgi 
apraksta vielas, kuras varētu izmantot 
ražošanas procesā, kā arī to izmantošanas 
nosacījumus, to iekļaujot vīndarības 
prakses un apstrādes pozitīvajā sarakstā; 
prakse, kas nav ietverta šajā sarakstā, ir 
aizliegta. Tādēļ šajā posmā ir atbilstīgi uz 
vīnu neattiecināt prasību uzskaitīt 
sastāvdaļas un sniegt paziņojumu par 
uzturvērtību. Attiecībā uz alu un stiprajiem 
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stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr.1576/89, un lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju un atbilsmi attiecībā uz 
vīnu pieņemtajiem noteikumiem, 
jāpiemēro tāda paša veida atkāpes. 
Komisija piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu un 
vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu. 

alkoholiskajiem dzērieniem, kas definēti 
2. panta 1. punktā Regulā (EK) Nr. … par 
stipro alkoholisko dzērienu definīciju, 
aprakstu, noformējumu, marķējumu un 
ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību, 
un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) 
Nr. 1576/89, un lai nodrošinātu 
konsekventu pieeju un atbilsmi attiecībā uz 
vīnu pieņemtajiem noteikumiem, 
jāpiemēro tāda paša veida atkāpes. 
Komisija piecus gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā sagatavo ziņojumu un 
vajadzības gadījumā piedāvā īpašas 
prasības saistībā ar šo regulu.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 172
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Norāde par pārtikas produktu
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
jāsniedz katru reizi, kad tā nenorādīšana 
var maldināt patērētājus attiecībā uz šā 
pārtikas produkta patieso izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu. Pārējos gadījumos par 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādes sniegšanu jālemj pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 

(29) Lai garantētu pilnīgu pārredzamību 
un izsekojamību, vispiemērotākajā veidā 
jānorāda produktā izmantotās 
lauksaimniecības izejvielas izcelsmes 
valsts. Katrā gadījumā izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādi jāsniedz tādējādi, 
lai tā nemaldina patērētāju, un pamatojoties 
uz skaidri noteiktiem kritērijiem, kas 
nozarei nodrošina vienotus darbības 
noteikumus un uzlabo patērētāju izpratni 
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vietas norādi jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 
nodrošina vienotus darbības noteikumus un 
uzlabo patērētāju izpratni par informāciju 
saistībā ar pārtikas produktu izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu. Šos kritērijus 
nepiemēro attiecībā uz norādēm, kas 
saistītas ar pārtikas apritē iesaistītā tirgus 
dalībnieka nosaukumu un adresi.

par informāciju saistībā ar pārtikas 
produktu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu. Šos kritērijus nepiemēro attiecībā uz 
norādēm, kas saistītas ar pārtikas apritē 
iesaistītā tirgus dalībnieka nosaukumu un 
adresi.

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno definīcija „izcelsmes valstij”, lai to atšķirtu no izcelsmes vietas definīcijas.

Grozījums Nr. 173
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
jāsniedz katru reizi, kad tā nenorādīšana 
var maldināt patērētājus attiecībā uz šā 
pārtikas produkta patieso izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu. Pārējos gadījumos par 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādes sniegšanu jālemj pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 
nodrošina vienotus darbības noteikumus un 
uzlabo patērētāju izpratni par informāciju 
saistībā ar pārtikas produktu izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu. Šos kritērijus 
nepiemēro attiecībā uz norādēm, kas 
saistītas ar pārtikas apritē iesaistītā tirgus 
dalībnieka nosaukumu un adresi.

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
jāsniedz attiecībā uz pārtikas produktiem, 
kuros ir tikai viena sastāvdaļa, un 
attiecībā uz būtisko sastāvdaļu un 
raksturīgo (-ajām) sastāvdaļu (-ām) 
produktiem ar daudzām sastāvdaļām; arī
katru reizi, kad tā nenorādīšana var 
maldināt patērētājus attiecībā uz šā pārtikas 
produkta patieso izcelsmes valsti vai 
izcelsmes vietu. Pārējos gadījumos par 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādes sniegšanu jālemj pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi jāsniedz tādējādi, lai tā
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 
nodrošina vienotus darbības noteikumus un 
uzlabo patērētāju izpratni par informāciju 
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saistībā ar pārtikas produktu izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu. Šos kritērijus 
nepiemēro attiecībā uz norādēm, kas 
saistītas ar pārtikas apritē iesaistītā tirgus 
dalībnieka nosaukumu un adresi.

Or. en

Pamatojums

Vairums pircēju ļoti augstu vērtē informāciju par izcelsmes valsti/izcelsmes vietu. Tāpēc tā 
būtu obligāti jānorāda produktiem, kuros ir tikai viena sastāvdaļa, kā arī būtiskajai 
sastāvdaļai un raksturīgajai sastāvdaļai (sastāvdaļām) produktos ar daudzām sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 174
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
29. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
jāsniedz katru reizi, kad tā nenorādīšana 
var maldināt patērētājus attiecībā uz šā 
pārtikas produkta patieso izcelsmes valsti 
vai izcelsmes vietu. Pārējos gadījumos par 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vietas 
norādes sniegšanu jālemj pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem. Katrā 
gadījumā izcelsmes valsts vai izcelsmes 
vietas norādi jāsniedz tādējādi, lai tā 
nemaldina patērētāju, un pamatojoties uz 
skaidri noteiktiem kritērijiem, kas nozarei 
nodrošina vienotus darbības noteikumus un 
uzlabo patērētāju izpratni par informāciju 
saistībā ar pārtikas produktu izcelsmes 
valsti vai izcelsmes vietu. Šos kritērijus 
nepiemēro attiecībā uz norādēm, kas 
saistītas ar pārtikas apritē iesaistītā tirgus 
dalībnieka nosaukumu un adresi.

(29) Norāde par pārtikas produktu 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu 
obligāti jāsniedz katru reizi, kad tās
nenorādīšana var maldināt patērētājus 
attiecībā uz šā pārtikas produkta patieso 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu. 
Pārējos gadījumos par izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vietas norādes sniegšanu jālemj 
pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem. Katrā gadījumā izcelsmes 
valsts vai izcelsmes vietas norādi jāsniedz 
tādējādi, lai tā nemaldina patērētāju, un 
pamatojoties uz skaidri noteiktiem 
kritērijiem, kas nozarei nodrošina vienotus 
darbības noteikumus un uzlabo patērētāju 
izpratni par informāciju saistībā ar pārtikas 
produktu izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu. Šos kritērijus nepiemēro attiecībā uz 
norādēm, kas saistītas ar pārtikas apritē 
iesaistītā tirgus dalībnieka nosaukumu un 
adresi.

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Eiropas Kopienas nepreferenciālie 
tiesību akti par izcelsmi definēti Padomes 
1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) 
Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa 
izveidi un tās īstenošanas noteikumos 
Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā 
(EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka 
īstenošanas noteikumus Padomes Regulai 
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi. Pārtikas produktu 
izcelsmes valsts noteikšana pamatojas uz 
šiem noteikumiem, kurus tirdzniecības 
dalībnieki un pārvaldes labi pazīst, un tas 
atvieglos īstenošanu. 

(31) Eiropas Kopienas nepreferenciālie 
noteikumi par izcelsmi definēti Padomes 
1992. gada 12. oktobra Regulā (EEK) 
Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas kodeksa 
izveidi un tās īstenošanas noteikumos 
Komisijas 1993. gada 2. jūlija Regulā 
(EEK) Nr. 2454/93, ar ko nosaka 
īstenošanas noteikumus Padomes Regulai 
(EEK) Nr. 2913/92 par Kopienas Muitas 
kodeksa izveidi. Pārtikas produktu 
izcelsmes valsts noteikšana pamatojas uz 
šiem noteikumiem, kurus tirdzniecības 
dalībnieki un pārvaldes labi pazīst, un tas 
atvieglos īstenošanu. Attiecībā uz gaļu un 
pārtikas produktiem, kuru sastāvā ir gaļa, 
piemēro diferencētākus noteikumus, 
ņemot vērā dzimšanas, audzēšanas un 
nokaušanas vietu.

Or. en

Pamatojums

Gaļai nepietiek norādīt tikai vienu izcelsmes valsti, ja dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vietas atšķiras. Aptaujās ir atklājies, ka patērētājiem ir svarīgi zināt vietu, kur dzīvnieki ir 
dzimuši, audzēti un nokauti.
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Grozījums Nr. 176
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
32.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32.a) Nepieciešams nodrošināt 
interpretāciju uzturvērtības informācijai 
iepakojuma priekšpusē.

Or. en

Grozījums Nr. 177
Horst Schnellhardt

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par uzturvielu saturu, un jo 
īpaši jauktos alkoholiskos dzērienos.

(34) Patērētājiem vajadzētu apzināties, 
kāda ir iespējamā ar alkoholiskajiem 
dzērieniem uzņemtā enerģētiskā vērtība. 
Tāpēc Komisija un pārējās attiecīgās 
puses tiek aicinātas atkāpes periodā veikt 
pētījumu, no noskaidrotu, kāda 
informācija patērētājiem ir visnoderīgākā 
un kā to var visefektīvāk nodrošināt.

Or. de

Pamatojums

Būtu jāturpina pārskatīt alkoholisko dzērienu marķēšana attiecībā uz uzturvielām un 
sastāvdaļām. Komisijai būtu jāiesniedz vienoti priekšlikumi, ko var vienlīdz piemērot visiem 
alkoholiskajiem dzērieniem.
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Grozījums Nr. 178
Dorette Corbey, Glenis Willmott

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par uzturvielu saturu, un jo 
īpaši jauktos alkoholiskos dzērienos.

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par enerģētisko vērtību un 
ogļhidrātu saturu visos alkoholiskajos
dzērienos.

Or. en

Grozījums Nr. 179
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka tiek sniegta 
informācija par uzturvielu saturu, un jo 
īpaši jauktos alkoholiskos dzērienos.

(34) Patērētāji parasti neapzinās, kāda ir 
iespējamā ar alkoholiskajiem dzērieniem 
uzņemtā enerģētiskā vērtība. Tāpēc ir 
atbilstoši nodrošināt, ka ir pieejama 
informācija par uzturvielu saturu 
alkoholiskos dzērienos.

Or. en

Pamatojums

Tā kā šīs regulas mērķis ir augsts patērētāju veselības līmenis, šis noteikums jāpiemēro 
visiem alkoholiskajiem dzērieniem.
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Grozījums Nr. 180
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka, pēc 
patērētāju domām, informācija iepakojuma 
galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē” ir noderīga, 
pieņemot lēmumu par pirkumu. Tādēļ, lai 
patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt būtisko 
informāciju par uzturvērtību, šādai 
informācijai jābūt marķējuma galvenajā 
redzamības laukā.

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka patērētāji 
vēlas, lai informācija par četrām 
galvenajām uzturvielām būtu iepakojuma 
galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē”, jo viņi uzskata 
šo informāciju par noderīgu, pieņemot 
lēmumu par pirkumu. Tādēļ šai ierobežota 
apjoma uztura informācijai vajadzētu būt 
obligātai iepakojuma priekšpusē un tā 
būtu jāpapildina ar obligātu pilnīgāku 
uzturvērtības paziņojumu iepakojuma 
aizmugurē. Turklāt iepakojuma 
aizmugurē būtu patērētājiem skaidri 
jānorāda atsevišķā paziņojumā, vai 
pārtika satur ģenētiski modificētus 
organismus un/vai tā ir ražota, izmantojot 
nanotehnoloģijas.

Or. en

Pamatojums

Pētījumi liecina, ka patērētāji vēlas ierobežota apjoma obligātu informāciju par uzturvielām 
iepakojuma priekšpusē, jo tas palīdzētu viņiem pieņemt lēmumu par pirkumu. Vairums pircēju 
vēlas, lai šo ierobežota apjoma informāciju papildinātu ar sīkāk izklāstītu obligāto 
uzturvērtības paziņojumu iepakojuma aizmugurē.
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Grozījums Nr. 181
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka, pēc 
patērētāju domām, informācija iepakojuma 
galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē” ir noderīga, 
pieņemot lēmumu par pirkumu. Tādēļ, lai
patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt būtisko 
informāciju par uzturvērtību, šādai 
informācijai jābūt marķējuma galvenajā 
redzamības laukā.

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi atsevišķās dalībvalstīs
liecina, ka, pēc patērētāju domām, 
informācija par galvenajām 
uzturvielām/sastāvdaļām, kas norādīta
iepakojuma galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē”, ir noderīga, 
pieņemot lēmumu par pirkumu. Tādējādi
patērētāji bez piepūles var saskatīt būtisko 
informāciju par uzturvērtību, ja šāda 
informācija ir marķējuma galvenajā 
redzamības laukā. Bet ja patērētājiem 
jāspēj iegādāties šo pārtiku, balstoties uz 
pietiekami informētu izvēli, būtu obligāti 
jāparedz, ka bez pūlēm saskatāmu, 
salasāmu, skaidru un pilnīgu norādi 
izvieto pie būtiskās informācijas 
marķējumā iepakojuma priekšpusē, un 
tajā tiek vērsta patērētāju uzmanība uz to, 
ka iepakojuma aizmugurē ir uzturvērtības 
paziņojums.

Or. fr

Pamatojums

Informācija, kas ir marķējumā iepakojuma priekšpusē, nav pietiekama, lai patērētājs varētu 
veikt uz informāciju balstītu izvēli. Jāizdara atsauce uz uzturvērtības paziņojumu, kas sniedz 
vēl citu nepieciešamo informāciju. Šis grozījums novērš nelielas neskaidrības sākotnējā 
formulējumā.
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Grozījums Nr. 182
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
37. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka, pēc 
patērētāju domām, informācija 
iepakojuma galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē” ir noderīga, 
pieņemot lēmumu par pirkumu. Tādēļ, lai 
patērētāji, pērkot pārtikas produktus, bez 
piepūles varētu saskatīt būtisko 
informāciju par uzturvērtību, šādai 
informācijai jābūt marķējuma galvenajā 
redzamības laukā.

(37) Ņemot vērā esošo zināšanu līmeni par 
uzturu, sniegtajai informācijai jābūt 
vienkāršai un viegli saprotamai, lai tiktu 
ņemtas vērā vidusmēra patērētāju 
vajadzības un nodrošinātu informatīvo 
funkciju. Pētījumi liecina, ka patērētāji 
vēlas, lai informācija par četrām 
galvenajām uzturvielām būtu iepakojuma 
galvenajā redzamības laukā vai 
,,iepakojuma priekšpusē”, jo viņi uzskata 
šo informāciju par noderīgu, pieņemot 
lēmumu par pirkumu. Tādēļ šai ierobežota 
apjoma uztura informācijai vajadzētu būt 
obligātai iepakojuma priekšpusē un tā 
būtu jāpapildina ar obligātu pilnīgāku 
uzturvērtības paziņojumu iepakojuma 
aizmugurē.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad.

Grozījums Nr. 183
Hiltrud Breyer, Jill Evans

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk šādas shēmas, jo tās 

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk shēmas ar 
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palīdz ātri pieņemt apzinātus lēmumus.
Tomēr nav pierādījumu par visu Kopienas 
teritoriju attiecībā uz to, kā vidusmēra 
patērētājs saprot un lieto citādas 
informācijas izteikšanas sistēmas. Tāpēc 
jāļauj izstrādāt dažādas shēmas un veikt 
pētījumus par to, kā patērētāji dažādās 
dalībvalstīs uztver informāciju, lai 
vajadzības gadījumā varētu ieviest 
piemērotas, saskaņotas sistēmas.

interpretācijas elementu, jo tās palīdz ātri 
pieņemt apzinātus lēmumus. Pieejamie 
pierādījumi ir apliecinājuši, ka labākais 
izvēles variants, kam priekšroku dod arī 
patērētāji, ir vienkāršota marķēšanas 
shēma, kurā ietilpst daudzkrāsu kodēšana 
vieglākai un ātrākai uzturvērtības 
informācijas interpretēšanai. 

Or. en

Pamatojums

Pieejamie pierādījumi liecina, ka patērētāji dod priekšroku uzturvērtības informācijai 
iepakojuma priekšpusē, kas izsakāma, izmantojot interpretācijas elementu, proti, daudzkrāsu 
kodēšanu, jo tas viņiem palīdz ātri un viegli veikt apzinātu izvēli.

Grozījums Nr. 184
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk šādas shēmas, jo tās 
palīdz ātri pieņemt apzinātus lēmumus. 
Tomēr nav pierādījumu par visu Kopienas 
teritoriju attiecībā uz to, kā vidusmēra 
patērētājs saprot un lieto citādas 
informācijas izteikšanas sistēmas. Tāpēc 
jāļauj izstrādāt dažādas shēmas un veikt 
pētījumus par to, kā patērētāji dažādās 
dalībvalstīs uztver informāciju, lai 
vajadzības gadījumā varētu ieviest 
piemērotas, saskaņotas sistēmas.

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk šādas shēmas, jo tās 
palīdz ātri pieņemt apzinātus lēmumus. 
Pierādījumi par visu Kopienas teritoriju 
attiecībā uz to, kā vidusmēra patērētājs 
saprot un lieto citādas informācijas 
izteikšanas sistēmas, vēl tiek apkopoti un 
analizēti. Tomēr pieaugoša pierādījumu 
masa ir apliecinājusi, ka labākais izvēles 
variants, kam priekšroku dod arī 
patērētāji, ir vienkāršota marķēšanas 
shēma, kurā ietilpst daudzkrāsu kodēšana 
vieglākai un ātrākai uzturvērtības 
informācijas interpretēšanai. 
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Or. en

Grozījums Nr. 185
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas 
nozares organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk šādas shēmas, jo tās 
palīdz ātri pieņemt apzinātus lēmumus. 
Tomēr nav pierādījumu par visu Kopienas 
teritoriju attiecībā uz to, kā vidusmēra 
patērētājs saprot un lieto citādas 
informācijas izteikšanas sistēmas. Tāpēc 
jāļauj izstrādāt dažādas shēmas un veikt 
pētījumus par to, kā patērētāji dažādās 
dalībvalstīs uztver informāciju, lai 
vajadzības gadījumā varētu ieviest 
piemērotas, saskaņotas sistēmas.

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk shēmas ar 
interpretācijas elementu, jo tās palīdz ātri 
pieņemt apzinātus lēmumus. Pieejamie 
pierādījumi ir apliecinājuši, ka labākais 
izvēles variants, kam priekšroku dod arī 
patērētāji, ir vienkāršota marķēšanas 
shēma, kurā ietilpst daudzkrāsu kodēšana 
vieglākai un ātrākai uzturvērtības 
informācijas interpretēšanai.

Or. en

Pamatojums

Pieejamie pierādījumi liecina, ka patērētāji dod priekšroku uzturvērtības informācijai 
iepakojuma priekšpusē, kas izsakāma, izmantojot interpretācijas elementu, proti, daudzkrāsu 
kodēšanu, jo tas viņiem palīdz ātri un viegli veikt apzinātu izvēli.
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Grozījums Nr. 186
Nicodim Bulzesc

Regulas priekšlikums
38. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk šādas shēmas, jo tās 
palīdz ātri pieņemt apzinātus lēmumus. 
Tomēr nav pierādījumu par visu Kopienas 
teritoriju attiecībā uz to, kā vidusmēra 
patērētājs saprot un lieto citādas 
informācijas izteikšanas sistēmas. Tāpēc 
jāļauj izstrādāt dažādas shēmas un veikt 
pētījumus par to, kā patērētāji dažādās 
dalībvalstīs uztver informāciju, lai 
vajadzības gadījumā varētu ieviest 
piemērotas, saskaņotas sistēmas.

(38) Dažas dalībvalstis un pārtikas nozares 
organizācijas, kas lieto jaunākos 
sasniegumus paziņojumu par uzturvērtību 
izteiksmē, kas nav uz 
100 g/100 ml/porciju, apgalvo, ka 
patērētājiem patīk šādas shēmas, jo tās 
palīdz ātri pieņemt apzinātus lēmumus. 
Pierādījumi par visu Kopienas teritoriju 
attiecībā uz to, kā vidusmēra patērētājs 
saprot un lieto citādas informācijas 
izteikšanas sistēmas, vēl tiek apkopoti un 
analizēti. Tomēr pieaugoša pierādījumu 
masa ir apliecinājusi, ka labākais izvēles 
variants, kam priekšroku dod arī 
patērētāji, ir vienkāršota marķēšanas 
shēma, kurā ietilpst daudzkrāsu kodēšana 
vieglākai un ātrākai uzturvērtības 
informācijas interpretēšanai. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums atspoguļo pētījumus, kuri liecina par to, ka patērētāji vēlas, lai iepakojuma 
priekšpusē esošā informācija par uzturvērtību būtu ierobežota ar interpretējošu elementu.
Viņi dod priekšroku zaļās, dzeltenās un sarkanās krāsas izmantošanai, lai norādītu, vai šajā 
pārtikas produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu. Pamatvērtību definīcija, ar ko 
nosaka vai attiecīgajā produktā ir maz, vidēji daudz vai daudz šo uzturvielu, jāformulē, 
izmantojot neatkarīgu, zinātniski pamatotu atzinumu, ko pieņēmusi Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde.
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Grozījums Nr. 187
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
38.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(38.a) Ne vēlāk kā piecus gadus pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā Komisija nosūta 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par pētījumu attiecībā uz to, kā 
patērētāji dalībvalstīs izprot dažādās 
uztura informācijas shēmas un 
noteikumus; vajadzības gadījumā tā 
izvirza likumdošanas priekšlikumu 
labākai dažādo informācijas shēmu un 
noteikumu sistēmai.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā šis priekšlikums pieļauj īpašas informācijas shēmas dalībvalstīs, ir lietderīgi, ka 
Komisijai būtu noteiktā termiņā jāsniedz ziņojums Eiropas Parlamentam un Padomei, 
vajadzības gadījumā ierosinot pārskatīt pašreizējos tiesību aktus, lai iekļautu atšķirīgās 
sistēmas vienotā sistēmā. 

Grozījums Nr. 188
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvielu daudzumu un salīdzinošos 
rādītājus norādīt galvenajā redzamības 
laukā viegli atpazīstamā formā, lai dotu 
patērētājiem iespēju pilnībā novērtēt 
pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvērtību un salīdzinošos rādītājus 
norādīt galvenajā redzamības laukā viegli 
atpazīstamā formā labi pamanāma vietā, 
lai dotu patērētājiem iespēju pilnībā 
novērtēt pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.
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Or. en

Grozījums Nr. 189
John Bowis

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvielu daudzumu un salīdzinošos 
rādītājus norādīt galvenajā redzamības 
laukā viegli atpazīstamā formā, lai dotu 
patērētājiem iespēju pilnībā novērtēt 
pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvērtību un salīdzinošos rādītājus 
norādīt galvenajā redzamības laukā viegli 
atpazīstamā formā labi pamanāma vietā, 
lai dotu patērētājiem iespēju pilnībā 
novērtēt pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.

Or. en

Grozījums Nr. 190
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvielu daudzumu un salīdzinošos 
rādītājus norādīt galvenajā redzamības 
laukā viegli atpazīstamā formā, lai dotu 
patērētājiem iespēju pilnībā novērtēt 
pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvērtību un salīdzinošos rādītājus 
norādīt galvenajā redzamības laukā viegli 
atpazīstamā formā labi pamanāma vietā, 
lai dotu patērētājiem iespēju pilnībā 
novērtēt pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.

Or. en



PE416.699v01-00 38/110 AM\765208LV.doc

LV

Grozījums Nr. 191
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
39. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvielu daudzumu un salīdzinošos 
rādītājus norādīt galvenajā redzamības 
laukā viegli atpazīstamā formā, lai dotu 
patērētājiem iespēju pilnībā novērtēt 
pārtikas produkta uzturīpašības kā 
paziņojuma par uzturvērtību sastāvdaļu, 
nevis kā atsevišķu norāžu grupu.

(39) Jāapsver iespēja paziņojumu par 
uzturvērtību un salīdzinošos rādītājus 
norādīt galvenajā redzamības laukā viegli 
atpazīstamā formā, lai dotu patērētājiem 
iespēju pilnībā novērtēt pārtikas produkta 
uzturīpašības kā paziņojuma par 
uzturvērtību sastāvdaļu, nevis kā atsevišķu 
norāžu grupu.

Or. en

Pamatojums

Skaidrības labad.

Grozījums Nr. 192
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām pieņemt noteikumus saistībā 
ar informācijas prasībām attiecībā uz 
nefasētiem pārtikas produktiem. Lai gan 
šādos gadījumos patērētājiem būtu 
ierobežotas iespējas pieprasīt citu 
informāciju, informācija par iespējamiem 
alergēniem ir uzskatāma par ļoti būtisku. 
Pierādījumi liecina, ka lielāko daļu pārtikas 
produktu alerģijas gadījumu izraisījuši 
nefasēti pārtikas produkti. Tāpēc 
patērētājiem vienmēr jāsniedz šāda 
informācija.

(41) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām pieņemt noteikumus saistībā 
ar informācijas prasībām attiecībā uz 
nefasētiem un fasētiem pārtikas
produktiem un ēdieniem, ko ražo un tieši 
galapatērētājam piegādā vietējie 
mazumtirdzniecības vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumi, ja šos pārtikas 
produktus un ēdienus ražo tādā veidā, kas 
nav standartizēts un kurā sastāvdaļās un 
receptes bieži mainās. Lai gan šādos 
gadījumos patērētājiem būtu ierobežotas 
iespējas pieprasīt citu informāciju, 
informācija par iespējamiem alergēniem ir 
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uzskatāma par ļoti būtisku. Pierādījumi 
liecina, ka lielāko daļu pārtikas produktu 
alerģijas gadījumu izraisījuši nefasēti 
pārtikas produkti. Tāpēc patērētājiem 
vienmēr jāsniedz šāda informācija.

Or. en

Pamatojums

Nelielu mazumtirdzniecības vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu ražota fasēta pārtika vai 
ēdieni ir nestandarta produkcija, proti, gan sastāvdaļas, gan receptes var bieži atšķirties, 
iespējams, katru dienu. Tāpēc šādai pārtikai nav iespējams izveidot precīzu uzturvērtības 
paziņojumu. Turklāt šāds uzdevums minētajiem uzņēmumiem būtu pārāk laikietilpīgs un 
dārgs. Tāpēc ir svarīgi, lai uz šādiem pārtikas produktiem neattiecinātu prasību norādīt 
uzturvērtību, vai nu vispārīgi, vai ļaujot dalībvalstīm šīm kategorijām izstrādāt noteikumus, 
kā tas jau tiek darīts attiecībā uz nefasētu pārtiku.

Grozījums Nr. 193
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Regulas priekšlikums
41. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(41) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām pieņemt noteikumus saistībā 
ar informācijas prasībām attiecībā uz 
nefasētiem pārtikas produktiem. Lai gan 
šādos gadījumos patērētājiem būtu 
ierobežotas iespējas pieprasīt citu 
informāciju, informācija par iespējamiem 
alergēniem ir uzskatāma par ļoti būtisku. 
Pierādījumi liecina, ka lielāko daļu 
pārtikas produktu alerģijas gadījumu 
izraisījuši nefasēti pārtikas produkti. 
Tāpēc patērētājiem vienmēr jāsniedz šāda 
informācija.

(41) Atkarībā no vietējiem praktiskiem 
nosacījumiem un apstākļiem dalībvalstīm 
jābūt tiesīgām pieņemt noteikumus saistībā 
ar informācijas prasībām attiecībā uz 
nefasētiem pārtikas produktiem.

Or. en
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Pamatojums

Dalībvalstīm jāsaglabā tiesības lemt, kuras norādes ir obligātas attiecībā uz nefasētu pārtiku.
Tā kā tas neietekmē iekšējo tirgu, pašreizējā kārtība nefasētiem produktiem nav jāmaina.

Grozījums Nr. 194
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
42. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(42) Dalībvalstis nedrīkst pieņemt 
noteikumus, kas nav noteikti šajā regulā un 
jomā, ko tā saskaņo, ja vien regula īpaši 
neparedz šādus gadījumus.

(42) Dalībvalstis nedrīkst pieņemt 
noteikumus, kas nav noteikti šajā regulā un 
jomā, ko tā saskaņo, ja vien regula īpaši 
neparedz šādus gadījumus. Tomēr, tā kā 
valsts marķēšanas prasības var radīt 
preču brīvas aprites šķēršļus iekšējā tirgū, 
dalībvalstīm būtu jāpierāda, ka šādi 
pasākumi ir nepieciešami, un jānorāda 
turpmākās darbības, ko tās veiks, lai šie 
pasākumi pēc iespējas mazāk kavētu 
tirdzniecību.

Or. en

Pamatojums

Viens no vissvarīgākajiem šā priekšlikuma mērķiem ir vienkāršot noteikumus un nodrošināt 
iekšējā tirgus darbību. Tā kā valsts noteikumi palielina nozares izmaksas un sarežģī preču 
brīvu apriti, būtu jāpieprasa pierādījumi, kas pamatotu šādu noteikumu ieviešanu un 
apliecinātu, ka tie ir savietojami ar preču brīvu apriti.

Grozījums Nr. 195
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
45.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(45.a) Jābūt iespējai izmantot grafiskas 
formas vai simbolus, lai noformētu 
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uzturvērtības paziņojumu atbilstoši 
nesaistošo noteikumu valsts shēmai, ja tas 
nemaldina pircējus un ja ir pierādījumi, 
ka vidējais patērētājs spēj saprast šāda 
veida noformējumu.

Or. sv

Pamatojums

Ir svarīgi dalībvalstīm sniegt iespēju turpināt piemērot pārtikas produktu informāciju 
(piemēram, simbolus, kā to pasniedz marķējuma sistēma Zviedrijā ar simboliskiem slēdzenes 
attēliem), kas no patērētāju viedokļa ir apliecinājusi savu lietderību.

Grozījums Nr. 196
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai ieinteresētajām personām, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
dotu iespēju uz saviem produktiem sniegt 
informāciju par uzturvērtību, pakāpeniski 
jāievieš pasākumi par obligātu 
uzturvērtības norādīšanu, piemērojot 
pagarinātu pārejas periodu un 
mikrouzņēmumiem paredzot papildu 
pārejas periodu.

(49) Lai neradītu pārslodzi jo īpaši 
maziem un vidējiem uzņēmumiem pārtikas 
ražošanas amatniecības nozarē un 
pārtikas mazumtirdzniecībā, pie kuriem 
pieskaitāmi arī sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumi, un lauksaimniecības pārtikas 
produktu tiešajai tirdzniecībai, to produkti 
būtu jāatbrīvo no prasības par 
uzturvērtības marķējumu.

Or. de

Pamatojums

Auch in Betrieben des Lebensmittel-Einzelhandels und des Lebensmittelhandwerks, inklusive 
der Anbieter von Gemeinschaftsverpflegung oder auch direktvermarktender 
landwirtschaftlicher Betriebe,  werden Produkte zur unmittelbaren Abgabe an den 
Konsumenten hergestellt. Dabei existieren keine standardisierten Verfahren, Zutaten und 
Inhaltsstoffe ändern sich auf täglicher Basis. Zu bedenken ist auch, dass gerade das 
Lebensmittelhandwerk Garant für den Erhalt der regionalen Spezialitäten, für Kreativität und 
Innovation ist und damit die Vielfalt des Angebotes sichert. Es ist daher wichtig, diese 
genannten Hersteller von der verpflichtenden Nährwertdeklaration auszunehmen.
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Grozījums Nr. 197
Christofer Fjellner

Regulas priekšlikums
49. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49) Lai ieinteresētajām personām, jo 
īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem 
dotu iespēju uz saviem produktiem sniegt 
informāciju par uzturvērtību, pakāpeniski 
jāievieš pasākumi par obligātu
uzturvērtības norādīšanu, piemērojot 
pagarinātu pārejas periodu un 
mikrouzņēmumiem paredzot papildu 
pārejas periodu.

(49) Lai neradītu lieku slogu un 
birokrātiju maziem un vidējiem 
uzņēmumiem, pie kuriem pieder visi 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi 
(piem., restorāni, uzņēmumu ēdnīcas, 
skolas, mazbērnu novietnes un slimnīcas), 
attiecībā uz to produktiem būtu jāparedz 
atbrīvojums no prasības par uzturvērtības 
paziņojuma nodrošināšanu.

Or. sv

Pamatojums

Administratīvais slogs, kas var rasties, ja uzņēmumus, kuri savā vārdā tiešā veidā kontaktējas 
ar galapatērētāju, neatbrīvo no prasības norādīt uzturvērtības paziņojumu, nav pamatots. Tā 
kā šādās darbībās uzturvērtība gandrīz vienmēr mainās ik dienu, atkarībā no tā, kādas 
izejvielas ražotājs izmanto, šī prasība nav lietderīga.

Grozījums Nr. 198
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
49.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(49.a) Protams, arī pārtikas amatniecības 
nozares produktos un tādos pārtikas 
mazumtirdzniecības produktos, ko ražo 
tieši pārdošanas vietā, var būt vielas, kas 
jūtīgām personām izraisa alerģiskas 
reakcijas vai nepanesamību. Tā kā tiešā 
kontaktā ar patērētāju tiek tirgoti tieši 
nefasēti produkti, atbilstošā informācija 
būtu jānodrošina, piemēram, tirdzniecības 
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brīdī, vai izmantojot skaidri saskatāmu 
norādi tirdzniecības teritorijā, vai 
izmantojot informējoši izdales materiālu.

Or. de

Pamatojums

Nefasētu preču gadījumā faktiski nebūtu iespējams nodrošināt visu produktu plašu 
marķējumu attiecībā uz alerģiju, un tāpēc tieši maziem un vidējiem uzņēmumiem rastos 
konkurences grūtības un pieaugtu izmaksas. Turklāt uzņēmumos ar ierobežotu telpu apstrādei 
nevar izslēgt savstarpējas piesārņošanās iespēju.

Grozījums Nr. 199
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
1. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Šī regula nosaka vispārīgos principus, 
prasības un atbildības, kas reglamentē 
pārtikas produktu informāciju un jo īpaši 
pārtikas produktu marķēšanu. Tā nosaka 
līdzekļus, kas garantē patērētāju tiesības 
uz informāciju, un procedūras pārtikas 
produktu informācijas sniegšanai, ņemot 
vērā nepieciešamību nodrošināt 
pietiekamu elastību, lai reaģētu uz 
turpmākajām izmaiņām un 
nepieciešamību pēc jaunas informācijas.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulas 1. panta 2. punktā ir minēts mērķis, neizklāstot skaidrus noteikumus. Tāpēc tā no 
regulas ir jāsvītro formāli juridisku iemeslu dēļ un jāpārveido par apsvērumu, ja to vispār 
grib saglabāt.
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Grozījums Nr. 200
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem.

(3) Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, ciktāl ir skarta pārtikas produktu 
informācijas sniegšana patērētājiem.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

To piemēro attiecībā uz visiem fasētiem 
pārtikas produktiem, kas paredzēti piegādei 
galapatērētājam, kā arī uz pārtikas 
produktiem, kuri paredzēti piegādei 
sabiedriskās ēdināšanas iestādēm.

To nepiemēro pārtikas produktiem, ko 
iepako tieši tirdzniecības vietā pirms 
piegādes galapatērētājam.
Uz pārtikas piegādes pakalpojumiem, ko 
nodrošina transporta uzņēmumi, šī regula 
attiecas tikai tad, ja tos nodrošina 
maršrutos, kas savieno divus punktus 
Kopienas teritorijā.

Or. de

Pamatojums

Straffung und sprachliche Verbesserung des Textes. Gerade im Lebensmittelhandel werden 
Produkte, die direkt am Verkaufsort zur unmittelbaren Abgabe hergestellt werden, mit einer 
Umhüllung versehen. So werden Produkte für die höhere Verbraucherfreundlichkeit 
(rascheres Einkaufen, bessere Handhabung) vorportioniert (Aufstriche) oder mit einer Folie 
umhüllt (Sandwiches). Derartige, kurz vor dem Verkauf umhüllte Produkte sollten 
grundsätzlich vom Geltungsberich der Verordnung ausgenommen werden, da sie keinesfalls 
mit industriell vorverpackten Produkten gleichgestellt werden können. Bei Verbindungen, die 
in einem Land außerhhalb der EU beginnen oder enden, finden die Verkehrsunternehmen 
möglicherweise keine Lieferanten, die den Informationspflichten genügen. Würden 
Unternehmen, die diese Verbindungen anbieten unter die Verordnung fallen, könnte dies 
Wettbewerbsnachteile für in der EU ansässige Unternehmen mit sich bringen, da nur diese 
zur Einhaltung der Verordnung verpflichtet wären.
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Grozījums Nr. 201
Jules Maaten, Magor Imre Csibi, Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem.

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

No šīs regulas darbības jomas ir jāizslēdz 
uzņēmumi, kuros strādā mazāk nekā 10 
darba ņēmēju un kuru gada apgrozījums 
vai ikgadējā bilance nepārsniedz 2 
miljonus EUR.

Or. en

Pamatojums

Micro, small and medium-sized enterprises are socially and economically important, since 
they represent 99 % of all enterprises in the EU and provide around 65 million jobs and 
contribute to entrepreneurship and innovation. However, they face particular difficulties 
which the EU and national legislation try to redress by granting various advantages to 
SMEs.  The smallest enterprises ('micro') should be excluded from this directive since they 
would face a disproportionate administrative burden.

Enterprise category Headcou
nt

Turnov
er

or Balance sheet 
total

medium-sized < 250 ≤ € 50 million ≤ € 43 million

small < 50 ≤ € 10 million ≤ € 10 million

micro < 10 ≤ € 2 million ≤ € 2 million
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Grozījums Nr. 202
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem.

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu galapatērētājiem.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēta regulas darbības joma, no kuras tiek izslēgta informācija, ko 
uzņēmumi sniedz viens otram un kas nav noderīga galapatērētājam.

Grozījums Nr. 203
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
1. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu patērētājiem.

3. Šo regulu piemēro visos pārtikas aprites 
posmos, kur uzņēmējdarbība pārtikas 
nozarē ir saistīta ar pārtikas produktu 
informācijas sniegšanu galapatērētājiem.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.

To piemēro attiecībā uz visiem pārtikas 
produktiem, kas paredzēti galapatērētājam, 
ieskaitot pārtikas produktus, kurus piegādā 
un kuri paredzēti piegādei sabiedriskās 
ēdināšanas iestādēm.
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Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēta regulas darbības joma, no kuras tiek izslēgta informācija, ko 
uzņēmumi sniedz viens otram un kas nav noderīga galapatērētājam.

Grozījums Nr. 204
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo regulu piemēro, neskarot marķēšanas 
prasības, kas noteiktas atsevišķos Kopienas 
tiesību aktos, kurus piemēro specifiskiem 
pārtikas produktiem.

4. Šo regulu piemēro, neskarot marķēšanas 
prasības, kas noteiktas atsevišķos Kopienas 
tiesību aktos, kurus piemēro specifiskiem 
pārtikas produktiem.

Līdz (..) Komisija publicē pilnīgu un 
atjauninātu sarakstu ar marķēšanas 
prasībām, kas noteiktas īpašos Kopienas 
tiesību aktos, kurus piemēro konkrētiem 
pārtikas produktiem. Komisija ne vēlāk kā 
(..) [18 mēneši] iesniedz Eiropas 
Parlamentam un Padomei ziņojumu par 
atbilstību šajā regulā noteiktajām 
marķēšanas prasībām. Vajadzības 
gadījumā Komisija ziņojumam pievieno 
attiecīgu priekšlikumu.

Or. en

Pamatojums

Vienkāršošana ir viens no galvenajiem šā priekšlikuma mērķiem.

Marķēšanas noteikumi ir iekļauti pārāk daudzās konkrētām nozarēm paredzētās direktīvās un 
regulās.

Ir nepieciešams tās visas atlasīt, pārbaudīt to atbilstību vispārējiem principiem un vienkāršot 
visiem pārtikas ķēdes uzņēmumiem un ieinteresētajām personām piekļuvi milzīgajam prasību 
daudzumam, novēršot jebkuru neatbilstību vispārējiem noteikumiem.
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Grozījums Nr. 205
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(4) Šo regulu piemēro, neskarot 
marķēšanas prasības, kas noteiktas 
atsevišķos Kopienas tiesību aktos, kurus 
piemēro specifiskiem pārtikas produktiem.

(4) Šo regulu piemēro, neskarot 
marķēšanas prasības, kas noteiktas 
atsevišķos Kopienas tiesību aktos, kurus 
piemēro specifiskiem pārtikas produktiem. 
Komisija līdz [šīs regulas spēkā stāšanās 
datums] publicē sarakstu ar marķēšanas 
prasībām, kas noteiktas īpašos Kopienas 
tiesību aktos, kurus piemēro konkrētiem 
pārtikas produktiem, un dara šo sarakstu 
pieejamu internetā.

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 206
John Bowis

Regulas priekšlikums
1. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Šo regulu piemēro, neskarot 
marķēšanas prasības, kas noteiktas 
atsevišķos Kopienas tiesību aktos, kurus 
piemēro specifiskiem pārtikas produktiem.

4. Šo regulu nepiemēro tādām darbībām 
kā privātpersonu neregulāra darbība ar
pārtikas produktiem, to servēšana un 
pārdošana labdarības pasākumos, vietējas 
nozīmes gadatirgos un sanāksmēs.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiesību aktus pieskaņo nolūkam, kas pausts 15. apsvērumā, kurā paredz 
izņēmumu labdarības pasākumiem un vienreizējiem pasākumiem.
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Grozījums Nr. 207
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) ,,pārtikas produkta informācija” ir 
informācija par pārtikas produktu un ir 
pieejama galapatērētājam ar marķējuma,
citu pievienoto materiālu vai jebkuru 
līdzekļu, tostarp mūsdienu tehnoloģiju 
rīku vai verbālas komunikācijas,
starpniecību. Termins neietver 
komercziņojumus, kas definēti Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2000. gada 
8. jūnija Direktīvā 2000/31/EK par dažiem 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
tiesiskiem aspektiem, jo īpaši elektronisko 
tirdzniecību, iekšējā tirgū;

(a) ,,pārtikas produkta informācija” ir 
informācija par pārtikas produktu un ir 
pieejama galapatērētājam ar marķējuma vai
citu komerciālu paziņojumu starpniecību, 
tostarp ar reklāmu un tirgdarbību, ko veic 
pārtikas apritē iesaistīts tirgus dalībnieks 
ciešā saistībā ar produkta popularizēšanu, 
pārdošanu vai piegādi patērētājiem, 
tostarp izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. 
Termins neietver komercziņojumus, kas 
definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīvā 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū;

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā definīcija ir pārāk plaša, jo tā arī ietver nekomerciālus paziņojumus. Formulējums 
būtu jāpielāgo 3. panta 3. punktam Regulā (EK) Nr. 178/2002 un 2. panta d) apakšpunktam 
Direktīvā 2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi, lai nodrošinātu, ka 
definējums attiecas tikai uz pārtikas apritē iesaistītiem tirgus dalībniekiem un 
komercinformāciju galapatērētājiem.

Grozījums Nr. 208
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) ,,tiesību akti par pārtikas produkta 
informāciju” ir Kopienas tiesību akti par 

svītrots
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pārtikas produkta informāciju un jo īpaši 
marķēšanu, tostarp vispārēji noteikumi, 
kas attiecas uz visa veida pārtikas 
produktiem vai noteikta veida pārtikas 
produktiem, un noteikumi, kas attiecas 
tikai uz noteikta veida pārtikas 
produktiem;

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums ir lieks. Jēdziena “tiesību akti par pārtikas produkta informāciju” nozīme tiek 
atklāta attiecīgajos noteikumos. Tāpēc 2. panta 2. punkta b) apakšpunkts būtu jāsvītro.

Grozījums Nr. 209
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(c) ,,obligātā pārtikas produkta 
informācija” ir precīzas ziņas, kas 
saskaņā ar Kopienas tiesību aktiem 
jānorāda galapatērētājiem;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Šis noteikums ir lieks. Šāda definīcija pasaka tikai to, ka obligātā informācija ir tā, kura ir 
noteikta tiesību aktos (pleonasms). Tāpēc 2. panta 2. punkta c) apakšpunkts būtu jāsvītro.
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Grozījums Nr. 210
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ,,fasēti pārtikas produkti” ir jebkura 
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei 
galapatērētājam un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un kas sastāv no pārtikas 
produkta un iepakojuma, kurā tas iesaiņots, 
pirms pārdošanas, ja šāds iepakojums 
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji 
tā, lai iepakojuma saturu nevarētu mainīt 
citādi, kā vien atverot vai nomainot 
iepakojumu;

(e) ,,fasēti pārtikas produkti” ir jebkura 
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei 
galapatērētājam un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un kas sastāv no pārtikas 
produkta un iepakojuma, kurā tas iesaiņots, 
pirms pārdošanas, ja šāds iepakojums 
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji 
tā, lai iepakojuma saturu nevarētu mainīt 
citādi, kā vien atverot vai nomainot 
iepakojumu, izņemot pārtiku, kas fasēta 
tirdzniecības vietā pirms tiešās 
pārdošanas patērētājam;

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešamas precizējums sakarā ar to, ka tiek ieviesta nefasētu pārtikas produktu jēdziena 
definīcija.

Grozījums Nr. 211
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ,,fasēti pārtikas produkti” ir jebkura 
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei 
galapatērētājam un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un kas sastāv no pārtikas 
produkta un iepakojuma, kurā tas iesaiņots, 
pirms pārdošanas, ja šāds iepakojums 
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji 
tā, lai iepakojuma saturu nevarētu mainīt 
citādi, kā vien atverot vai nomainot 

(e) ,,fasēti pārtikas produkti” ir jebkura 
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei 
galapatērētājam un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un kas sastāv no pārtikas 
produkta un iepakojuma, kurā tas iesaiņots, 
pirms pārdošanas, ja šāds iepakojums 
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji 
tā, lai iepakojuma saturu nevarētu mainīt 
citādi, kā vien atverot vai nomainot 



PE416.699v01-00 52/110 AM\765208LV.doc

LV

iepakojumu; iepakojumu. Šajā definīcijā neiekļauj tādu 
pārtiku, kas nav fasēta;

Or. de

Pamatojums

Precizējums, kas nepieciešams sakarā ar jauno definīciju „nefasēti pārtikas produkti”.

Grozījums Nr. 212
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ,,fasēti pārtikas produkti” ir jebkura 
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei 
galapatērētājam un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un kas sastāv no pārtikas 
produkta un iepakojuma, kurā tas iesaiņots, 
pirms pārdošanas, ja šāds iepakojums 
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji 
tā, lai iepakojuma saturu nevarētu mainīt 
citādi, kā vien atverot vai nomainot 
iepakojumu;

Grozījums neattiecas uz tekstu latviešu 
valodā.

Or. de

Pamatojums

Valodnieciska korekcija, lai terminoloģiju [vācu valodas versijā] saskaņotu ar Direktīvā par 
marķēšanu 2000/13/EK izmantoto terminoloģiju. Nav pamata atkāpties no pašreizējās 
terminoloģijas, kas ir piemērota.
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Grozījums Nr. 213
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(e) ,,fasēti pārtikas produkti” ir jebkura 
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei 
galapatērētājam un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un kas sastāv no pārtikas 
produkta un iepakojuma, kurā tas iesaiņots, 
pirms pārdošanas, ja šāds iepakojums 
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji 
tā, lai iepakojuma saturu nevarētu mainīt 
citādi, kā vien atverot vai nomainot 
iepakojumu;

(e) ,,fasēti pārtikas produkti” ir jebkura 
atsevišķa vienība, kas ir gatava piegādei 
galapatērētājam un sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumiem un kas sastāv no pārtikas 
produkta un iepakojuma, kurā tas iesaiņots, 
pirms pārdošanas, ja šāds iepakojums 
pārtikas produktu aptver pilnībā vai daļēji 
tā, lai iepakojuma saturu nevarētu mainīt 
citādi, kā vien atverot vai nomainot 
iepakojumu. Šajā definīcijā neiekļauj tādu 
pārtiku, kas nav fasēta;

Or. de

Pamatojums

Precizējums, kas nepieciešams sakarā ar jauno definīciju „nefasēti pārtikas produkti”.

Grozījums Nr. 214
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus galapatērētājam 
piedāvā neiepakotā veidā un iepako tikai 
brīdī, kad tos pārdod galapatērētājam, kā 
arī pārtika un svaigi izstrādājumi, ko fasē 
tirdzniecības vietā tūlītējai pārdošanai;

Or. de
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Pamatojums

Veikalos pārtikas produktus piedāvā tirdzniecībā arī fasējot, parasti līdzās kasei, ko apkalpo 
tirdzniecības personāls, lai pircējiem nebūtu ilgi jāgaida rindā pie kases. Tāpat kā tādas 
pārtikas gadījumā, ko fasē atbilstoši patērētāju individuālajām vēlmēm, praktiski nav 
iespējams nodrošināt tādu pašu informāciju, kāda ir obligāta fasētiem pārtikas produktiem, 
sakarā ar to, ka var tikt tirgoti ļoti dažādi produkti un tos apstrādā ar rokām, kā arī tāpēc, ka 
katru dienu tirdzniecībā var tikt piedāvāts atšķirīgs produktu klāsts.

Grozījums Nr. 215
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus patērētājam 
piedāvā neiepakotā veidā vai iepako tikai 
pēc patērētāja pieprasījuma, vai fasē 
tirdzniecības vietā tūlītējai pārdošanai;

Or. de

Pamatojums

Veikalos pārtikas produktus piedāvā tirdzniecībā arī fasējot, parasti līdzās kasei, ko apkalpo 
tirdzniecības personāls, lai pircējiem nebūtu ilgi jāgaida rindā pie kases. Tāpat kā tādas 
pārtikas gadījumā, ko fasē atbilstoši patērētāju individuālajām vēlmēm, praktiski nav 
iespējams nodrošināt tādu pašu informāciju, kāda ir obligāta fasētiem pārtikas produktiem, 
sakarā ar to, ka var tikt tirgoti ļoti dažādi produkti un tos apstrādā ar rokām, kā arī tāpēc, ka 
katru dienu tirdzniecībā var tikt piedāvāts atšķirīgs produktu klāsts.

Grozījums Nr. 216
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus patērētājam 
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piedāvā neiepakotā veidā, iepako pēc 
patērētāja pieprasījuma vai fasē 
tirdzniecības vietā tiešai pārdošanai 
patērētājam; 

Or. fr

Pamatojums

Daudzos veikalos pārtikas produktus arī fasē un tirgo — pircējam tos iegādājoties vai nu ar 
pašapkalpošanos, vai arī pie pārdevēja.
Šiem pārtikas produktiem ir tās pašas raksturīgās īpašības kā pārtikai, pie piedāvā neiepakotā 
veidā un/vai iepako pēc patērētāja pieprasījuma. 
Sakarā ar šo produktu lielo dažādību, to, ka šos produktus sagatavo nelielos daudzumos veikalos 
vai nelielos blakus esošos cehos, to sastāva un recepšu dažādību nav iespējams paredzēt 
obligātus noteikumus.

Grozījums Nr. 217
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ea) „nefasēti pārtikas produkti” ir 
pārtikas produkti, kurus patērētājam 
piedāvā neiepakotā veidā vai iepako tikai 
pēc patērētāja pieprasījuma, vai fasē 
tirdzniecības vietā tūlītējai pārdošanai;

Or. de

Pamatojums

Veikalos pārtikas produktus piedāvā tirdzniecībā arī fasējot, parasti līdzās kasei, ko apkalpo 
tirdzniecības personāls, lai pircējiem nebūtu ilgi jāgaida rindā pie kases. Tāpat kā tādas 
pārtikas gadījumā, ko fasē atbilstoši patērētāju individuālajām vēlmēm, praktiski nav 
iespējams nodrošināt tādu pašu informāciju, kāda ir obligāta fasētiem pārtikas produktiem, 
sakarā ar to, ka var tikt tirgoti ļoti dažādi produkti un tos apstrādā ar rokām, kā arī tāpēc, ka 
katru dienu tirdzniecībā var tikt piedāvāts atšķirīgs produktu klāsts.
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Grozījums Nr. 218
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ,,sastāvdaļa” ir jebkura viela, ieskaitot 
pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, un 
jebkuras kombinētas sastāvdaļas vienība, 
ko lieto pārtikas produktu ražošanas vai 
sagatavošanas procesā un ko, tostarp arī 
izmainītā veidā, satur arī gatavais pārtikas 
produkts; šis termins neattiecas uz 
piemaisījumiem;

(f) ,,sastāvdaļa” ir jebkura viela, ieskaitot 
pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, un 
jebkuras kombinētas sastāvdaļas 
sastāvdaļa, ko lieto pārtikas produktu 
ražošanas vai sagatavošanas procesā un ko, 
tostarp arī izmainītā veidā, satur arī 
gatavais pārtikas produkts;

Or. de

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir precizēt un saskaņot terminoloģiju ar tiem terminiem, kas jau tiek 
lietoti. Ja netiek minētas vienības, nav nepieciešamības precizēt, ka piemaisījumi nav 
sastāvdaļas.

Grozījums Nr. 219
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ,,sastāvdaļa” ir jebkura viela, ieskaitot 
pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, un 
jebkuras kombinētas sastāvdaļas vienība, 
ko lieto pārtikas produktu ražošanas vai 
sagatavošanas procesā un ko, tostarp arī 
izmainītā veidā, satur arī gatavais pārtikas 
produkts; šis termins neattiecas uz 
piemaisījumiem;

(f) ,,sastāvdaļa” ir jebkura viela, ieskaitot 
pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, un 
jebkuras kombinētas sastāvdaļas 
sastāvdaļa, ko lieto pārtikas produktu 
ražošanas vai sagatavošanas procesā un ko, 
tostarp arī izmainītā veidā, satur arī 
gatavais pārtikas produkts; šis termins 
neattiecas uz piemaisījumiem;

Or. en
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Pamatojums

“Sastāvdaļas” definīcijas mainīšana radītu nevēlamu ietekmi uz Kopienas tiesību aktiem, 
kuros ir atsauce uz sastāvdaļu definīciju (piemēram, Regulā (EK) Nr. 1829/2003).

Grozījums Nr. 220
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) ,,sastāvdaļa” ir jebkura viela, ieskaitot 
pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, un 
jebkuras kombinētas sastāvdaļas vienība, 
ko lieto pārtikas produktu ražošanas vai 
sagatavošanas procesā un ko, tostarp arī 
izmainītā veidā, satur arī gatavais pārtikas 
produkts; šis termins neattiecas uz 
piemaisījumiem;

(f) ,,sastāvdaļa” ir jebkura viela, ieskaitot 
pārtikas piedevas un pārtikas fermentus, un 
jebkuras kombinētas sastāvdaļas 
sastāvdaļa, ko lieto pārtikas produktu 
ražošanas vai sagatavošanas procesā un ko, 
tostarp arī izmainītā veidā, satur arī 
gatavais pārtikas produkts;

Or. es

Pamatojums

Piemaisījumu jēdziens no šīs definīcijas ir jāsvītro, lai tā atbilstu Regulai Nr. 178/2002, ar ko 
paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgas prasības. Minētās direktīvas 2. pantā iekļauta 
definīcija, kura paredz, ka pie pārtikas nepieder „atliekas un piesārņotāji”. Turklāt vārds 
„vienība” ir jāaizstāj ar vārdu „sastāvdaļa”, lai ievērotu konsekvenci ar šī paša panta 
2. punkta h) apakšpunktu.

Grozījums Nr. 221
Richard Seeber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „izcelsmes vieta” ir jebkura vieta, kas 
norādīta kā pārtikas produkta izcelsmes 
vieta un kas nav „izcelsmes valsts” kā 
noteikts saskaņā ar Padomes 

svītrots
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Regulas (EEK) Nr. 2913/92 23. līdz 
26. pantu;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2000/13/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļā ir sniegts skaidrs un 
praktisks noteikums par izcelsmes marķējumu. Nozare ir iepazinusies ar šo noteikumu un tā 
piemērošanu, kas nerada nekādas problēmas. Arī CODEX līmenī atšķirība starp izcelsmes 
valsti un izcelsmes vietu vairs netiek uzrādīta. Šāda pieeja ES tiesību aktos būtu jāturpina, kā 
noteikts Direktīvā 2000/13/EK.

Grozījums Nr. 222
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(g) „izcelsmes vieta” ir jebkura vieta, kas 
norādīta kā pārtikas produkta izcelsmes 
vieta un kas nav „izcelsmes valsts” kā 
noteikts saskaņā ar Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 23. līdz 
26. pantu;

(g) „izcelsmes vieta” ir jebkura vieta, kas 
norādīta kā pārtikas produkta izcelsmes 
vieta un kas nav „izcelsmes valsts”; 

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno definīcija „izcelsmes valstij”, lai to atšķirtu no izcelsmes vietas definīcijas.
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Grozījums Nr. 223
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Guido Sacconi, Chris Davies, Alessandro 
Foglietta, Elisabetta Gardini

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ga) „izcelsmes valsts” ir izcelsmes vieta 
galvenajai lauksaimniecības izejvielai, no 
kuras pagatavots produkts.

Or. en

Pamatojums

Jāpievieno definīcija „izcelsmes valstij”, lai to atšķirtu no izcelsmes vietas definīcijas.

Grozījums Nr. 224
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(k) ,,redzamības lauks” ir visas iepakojuma 
virsmas, kuras ir salasāmas no viena 
redzespunkta, nodrošinot ātru un vieglu 
piekļuvi marķējuma informācijai, kas ļauj 
patērētājiem izlasīt šo informāciju, 
iepakojumu negrozot;

(k) ,,redzamības lauks” ir visas iepakojuma 
virsmas, kuras ir salasāmas no viena 
redzespunkta, nodrošinot ātru un vieglu 
piekļuvi marķējuma informācijai, kas ļauj 
patērētājiem izlasīt šo informāciju;

Or. de

Pamatojums

Daļēji valodnieciska [vācu valodas versijas] korekcija, lai terminoloģiju saskaņotu ar 
Direktīvā par marķēšanu 2000/13/EK izmantoto terminoloģiju. Turklāt teksts par 
nepieciešamību iepakojumu grozīt ir pretrunā ar pašreizējo tiesisko situāciju un varbūt arī 
iespēju norādes drukāt uz citām iepakojuma daļām, un tāpēc tas ir pilnīgi jāsvītro.
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Grozījums Nr. 225
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) ,,tirdzniecības nosaukums” ir pārtikas 
produkta nosaukums, ko nosaka attiecīgie 
Kopienas tiesību akti vai, ja šādu 
Kopienas tiesību aktu nav, nosaukums, 
kuru nosaka tās dalībvalsts normatīvie un 
administratīvie akti, kurā pārtikas 
produkts tiek pārdots galapatērētājam vai 
sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumam;

svītrots

Or. de

Pamatojums

Regulas priekšlikuma 2. panta 2. punkta l) apakšpunkta definīcija ir neskaidra. Vāciski 
jēdziens „rechtmässige Bezeichnung” nozīmē to, kas nav pretrunā nevienam juridiskam 
noteikumam. Tādēļ būtu labāk turpināt izmantot vārdus, kas definēti tiesiskajās normās. Taču 
tie ir jādefinē (pleonasms). Tiek ieteikts definīcijām pievērsties saistībā ar 18. pantu.

Grozījums Nr. 226
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – m apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(m) ,,pieņemtais nosaukums” ir pieņemtais 
pārtikas produkta nosaukums, ko nav 
nepieciešamības sīkāk paskaidrot tās 
dalībvalsts patērētājiem, kurā produkts tiek 
pārdots;

(m) „ierastais nosaukums” ir pieņemtais 
pārtikas produkta nosaukums, ko nav 
nepieciešamības sīkāk paskaidrot tās 
dalībvalsts patērētājiem, kurā produkts tiek 
pārdots;

Or. de
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Pamatojums

Ir jāsaglabā terminoloģija, kura ir izmantota Marķēšanas direktīvas (2000/13/EK) vācu 
valodas versijā (skat. 5. panta a) apakšpunktu).

Grozījums Nr. 227
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) „galvenā(-s) sastāvdaļa(-s)” ir pārtikas 
produkta būtiska un/vai raksturīga 
sastāvdaļa;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā mēs esam pret Komisijas mēģinājumu papildināt spēkā esošo noteikumu par izcelsmes 
marķēšanu, nav nepieciešams definēt galvenās, būtiskās un raksturīgās sastāvdaļas, jo šādas 
definīcijas līdz šim neizmantoja tiesību aktos par pārtiku. Tā kā mēs nepārtraukti iestājāmies 
par vienkāršošanu, mēs esam pret arvien jaunu jēdzienu un terminu ieviešanu, ja tā nav 
acīmredzami lietderīga.

Šie kritēriji ir nepraktiski. Tie ir mulsinoši neatbilstīgi QUID definīcijām. 50 % līmenim 
dažādos pārtikas produktos ir atšķirīga reālā nozīme.

Grozījums Nr. 228
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – o apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(o) „galvenā(-s) sastāvdaļa(-s)” ir pārtikas 
produkta būtiska un/vai raksturīga 
sastāvdaļa;

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šī definīcija nav nepieciešama, jo termins nav minēts pārējā regulas tekstā. Tāpēc tā ir 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 229
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) „būtiska(-s) sastāvdaļa(-s)” ir 
sastāvdaļa, kuras sastāvs pārtikas 
produktā ir vairāk par 50 %;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā mēs esam pret Komisijas mēģinājumu papildināt spēkā esošo noteikumu par izcelsmes 
marķēšanu, nav nepieciešams definēt galvenās, būtiskās un raksturīgās sastāvdaļas, jo šādas 
definīcijas līdz šim neizmantoja tiesību aktos par pārtiku. Tā kā mēs nepārtraukti iestājāmies 
par vienkāršošanu, mēs esam pret arvien jaunu jēdzienu un terminu ieviešanu, ja tā nav 
acīmredzami lietderīga.

Šie kritēriji ir nepraktiski. Tie ir mulsinoši neatbilstīgi QUID definīcijām. 50 % līmenim 
dažādos pārtikas produktos ir atšķirīga reālā nozīme.

Grozījums Nr. 230
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – p apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(p) „būtiska(-s) sastāvdaļa(-s)” ir 
sastāvdaļa, kuras sastāvs pārtikas 
produktā ir vairāk par 50 %;

svītrots

Or. de
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Pamatojums

Šī definīcija nav nepieciešama, jo termins nav minēts pārējā regulas tekstā. Tāpēc tā ir 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 231
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „raksturīga(-s) sastāvdaļa(-s)” ir 
pārtika produkta jebkura sastāvdaļa, kuru 
parasti patērētājs saista ar pārtikas 
produkta nosaukumu un attiecībā uz kuru 
vairumā gadījumu nepieciešama 
kvantitatīvā norāde;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Tā kā mēs esam pret Komisijas mēģinājumu papildināt spēkā esošo noteikumu par izcelsmes 
marķēšanu, nav nepieciešams definēt galvenās, būtiskās un raksturīgās sastāvdaļas, jo šādas 
definīcijas līdz šim neizmantoja tiesību aktos par pārtiku. Tā kā mēs nepārtraukti iestājāmies 
par vienkāršošanu, mēs esam pret arvien jaunu jēdzienu un terminu ieviešanu, ja tā nav 
acīmredzami lietderīga.

Šie kritēriji ir nepraktiski. Tie ir mulsinoši neatbilstīgi QUID definīcijām. 50 % līmenim 
dažādos pārtikas produktos ir atšķirīga reālā nozīme.

Grozījums Nr. 232
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – q apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(q) „raksturīga(-s) sastāvdaļa(-s)” ir 
pārtika produkta jebkura sastāvdaļa, kuru 
parasti patērētājs saista ar pārtikas 

svītrots
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produkta nosaukumu un attiecībā uz kuru 
vairumā gadījumu nepieciešama 
kvantitatīvā norāde;

Or. de

Pamatojums

Šī definīcija nav nepieciešama, jo termins nav minēts pārējā regulas tekstā. Tāpēc tā ir 
jāsvītro.

Grozījums Nr. 233
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – s apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

s) ,,pārtikas produkta minimālais derīguma 
termiņš” ir datums, līdz kuram pārtikas 
produkts saglabā tam raksturīgās īpašības, 
ja tiek pienācīgi uzglabāts;

s) ,,pārtikas produkta minimālais derīguma 
termiņš” ir datums, līdz kuram pārtikas 
produkts saglabā tam raksturīgās īpašības 
un pēc kura produktu vairs nevar tirgot;

Or. es

Pamatojums

Definīcija ir jāprecizē, iekļaujot atsauci uz iespēju produktu tirgot.

Grozījums Nr. 234
Renate Sommer

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – sa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(sa) „ražošanas datums” ir diena, kurā 
produkti ir saražoti un, iespējams, 
iesaiņoti un sasaldēti.

Or. de
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Pamatojums

Definīcija ir nepieciešama 25. panta sakarā.

Grozījums Nr. 235
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – t apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(t) ,,paraugprakse” ir standarti, shēmas, 
pasākumi vai jebkuras citas darbības, ko 
veic kompetentas iestādes un kas atbilstīgi 
pieredzei un pētījumiem ir visefektīvākās 
attiecībā uz lielāko daļu patērētāju un tiek 
uzskatītas par paraugu, kam jāseko.

svītrots

Or. de

Pamatojums

Svītrojums, lai būtu konsekvence ar 6. un 7. nodaļas svītrošanu.

Grozījums Nr. 236
John Bowis

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) „Grafiskas formas un simboli” ir 
produkta vispārējā vai īpašā uzturvērtības 
satura skaidra vizuāla norāde vai 
attēlojums formātā, kas var ietvert 
skaitļus, tabulas vai krāsu kodus.

Or. en
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Grozījums Nr. 237
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) „ražošanas datums” norāda dienu, 
kurā pārtikas produkts kļūst par to, kas 
tas ir saskaņā ar aprakstu. 

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu patērētāju informētību, vajadzētu būt ražošanas datuma definīcijai. Ieteiktā 
definīcija ir identiska ar CODEX definīciju (CODEX STAN 1-1985).

Grozījums Nr. 238
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, Chris Davies, Guido Sacconi, Alessandro 
Foglietta

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) „pārstrāde” ir process, kurā vienu 
(vai vairākas) lauksaimniecības izejvielu(-
as) pārveido gatavā produktā.

Or. en

Grozījums Nr. 239
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) „vietējais vai zemnieku tirgus” ir 
tirgus, kurā zemnieki, audzētāji vai 



AM\765208LV.doc 67/110 PE416.699v01-00

LV

vietējie pārtikas ražotāji pārdod savus vai 
vietējos produktus patērētājiem tieši. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums paredz pārtikas marķēšanas noteikumu elastīgu piemērošanu vietējos un 
zemnieku tirdziņos.

Grozījums Nr. 240
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
2. pants – 2. punkts – ta apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ta) „galvenais redzamības lauks” ir 
„iepakojuma priekšpuse”.

Or. en

Pamatojums

„Galvenā redzamības lauka” precizējums.

Grozījums Nr. 241
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šajā regulā pārtikas produkta izcelsmes 
valsts attiecas uz pārtikas produktu 
izcelsmi, kā noteikts Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 23. līdz 
26. pantā.

3. Šajā regulā pārtikas produkta izcelsmes 
valsts attiecas uz pārtikas produktu 
izcelsmi, kā noteikts Padomes 
Regulas (EEK) Nr. 2913/92 23. līdz 
26. pantā.

Par gaļas un gaļu saturošas pārtikas 
produktu vai attiecīgo sastāvdaļu 
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izcelsmes valsti uzskata valsti, kurā 
dzīvnieks ir dzimis, audzēts lielāko daļu 
sava mūža un nokauts. Ja šīs trīs vietas 
atšķiras, „izcelsmes valsts” norādē min 
visas trīs.

Or. en

Pamatojums

Gaļai nepietiek norādīt tikai vienu izcelsmes valsti, ja dzimšanas, audzēšanas un nokaušanas 
vietas atšķiras. Aptaujās ir atklājies, ka patērētājiem ir svarīgi zināt vietu, kur dzīvnieki ir 
dzimuši, audzēti un nokauti.

Grozījums Nr. 242
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Noteikumi par pārtikas produktu 
informāciju paredz nodrošināt augstu 
patērētāju veselības un interešu 
aizsardzības līmeni un būt par pamatu tam, 
lai galapatērētāji varētu veikt apzinātu 
izvēli un droši lietot uzturā pārtikas 
produktus, īpaši attiecībā uz veselības, 
ekonomiskiem, vides, sociāliem un 
ētiskiem apsvērumiem.

1. Noteikumi par pārtikas produktu 
informāciju paredz nodrošināt augstu 
patērētāju veselības un interešu 
aizsardzības līmeni un būt par pamatu tam, 
lai galapatērētāji varētu veikt apzinātu 
izvēli un droši lietot uzturā pārtikas 
produktus, īpaši attiecībā uz veselības, 
ekonomiskiem, vides, sociāliem un 
ētiskiem, kā arī dzīvnieku labturības
apsvērumiem.

Or. en

Grozījums Nr. 243
Mojca Drčar Murko

Regulas priekšlikums
3. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Noteikumi par pārtikas produktu 1. Noteikumi par pārtikas produktu 
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informāciju paredz nodrošināt augstu 
patērētāju veselības un interešu 
aizsardzības līmeni un būt par pamatu tam, 
lai galapatērētāji varētu veikt apzinātu 
izvēli un droši lietot uzturā pārtikas 
produktus, īpaši attiecībā uz veselības, 
ekonomiskiem, vides, sociāliem un 
ētiskiem apsvērumiem.

informāciju paredz nodrošināt augstu 
patērētāju veselības un interešu 
aizsardzības līmeni un būt par pamatu tam, 
lai galapatērētāji varētu veikt apzinātu 
izvēli un droši lietot uzturā pārtikas 
produktus.

Or. en

Pamatojums

Komisijas mērķis bija konsolidēt obligātās marķēšanas prasības, atstājot galveno 
informāciju, kas ir obligāts priekšnosacījums, lai patērētāju izvēle būtu apzināta un pārtikas 
produkta lietošana un izmantošana būtu droša. Šī mērķa sasniegšanai ētiskie, sociālie, vides 
un ekonomiskie apsvērumi nesniedz pietiekami precīzu definīciju šajā pantā.

Grozījums Nr. 244
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Tiesību aktu par pārtikas produktu 
informāciju mērķis ir sasniegt Kopienā 
brīvu pārtikas apriti, kas ir likumīgi ražota 
un tirgota, attiecīgi ņemot vērā 
nepieciešamību aizsargāt ražotāju 
likumīgās intereses, un veicināt 
kvalitatīvu produktu ražošanu.

2. Tiesību aktu par pārtikas produktu 
informāciju mērķis ir sasniegt Kopienā 
brīvu tādas pārtikas apriti, kas ir likumīgi 
ražota un tirgota.

Or. de

Pamatojums

Teikuma otrā daļa neparedz nekādus nosacījumus. Tā no regulas ir jāsvītro tehnisku juridisku 
iemeslu dēļ un jāpārveido par apsvērumu, ja to vispār grib saglabāt. Nav skaidrs, kad un kā 
tiks ņemtas vērā ražotāju intereses un veicināta kvalitatīvu produktu ražošana.
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Grozījums Nr. 245
Péter Olajos

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu, kura 
laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu, kura 
laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

Ir jāīsteno jauni pārtikas marķēšanas 
noteikumi, pamatojoties uz vienotiem 
izpildes datumiem, kurus nosaka 
Komisija, apspriežoties ar dalībvalstīm un 
ieinteresētajām personām.

Or. en

Pamatojums

Lai atjauninātu vai nu vispārējos, vai īpašos pārtikas marķēšanas noteikumus, ir 
nepieciešams plaši ievērot vienotu grafiku. Pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem 
ir jābūt gataviem periodiski pārskatīt iepakojumus un marķējumu jebkādu juridisku iemeslu 
dēļ. Nesaskaņotai jaunu noteikumu ieviešanai, neskatoties uz pārejas posmiem, ir ievērojama 
ietekme uz jaunu marķējumu formu, pasūtījumu un iepakojumu krājumu apsaimniekošanas 
izmaksām.

Grozījums Nr. 246
Avril Doyle

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, kuras 
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jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu, 
kura laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

nebūs saistītas ar cilvēku veselības 
aizsardzību, pēc jauno prasību stāšanās 
spēkā tiks noteikts pārejas posms, kura 
laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

Or. en

Pamatojums

Lai veicinātu netraucētu iekšējā tirgus darbību, kā arī līdz minimumam samazinātu 
atkritumus no iepakojumiem, ir normāli, ieviešot jaunas marķēšanas prasības, noteikt pārejas 
posmu, ja vien tas nerada cilvēku veselības apdraudējumu, kad šāds posms varētu būt 
nepiemērots.

Grozījums Nr. 247
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā tiks izvērtēta 
nepieciešamība noteikt pārejas posmu, 
kura laikā var tirgot pārtikas produktus ar 
etiķetēm, kas neatbilst jaunajām prasībām, 
un tādu pārtikas produktu krājumus, kuru 
tirdzniecība sākta pirms pārejas posma 
beigām, var tirgot, līdz tie ir pilnībā 
pārdoti.

3. Kad tiesību akti par pārtikas produktu 
informāciju noteiks jaunas prasības, pēc 
jauno prasību stāšanās spēkā būtu 
jānosaka pienācīgs vismaz triju gadu 
pārejas posms, kura laikā var tirgot 
pārtikas produktus ar etiķetēm, kas 
neatbilst jaunajām prasībām. Ir jāņem vērā
arī tas, ka tādu pārtikas produktu 
krājumus, kuru tirdzniecība sākta pirms 
pārejas posma beigām, var tirgot, līdz tie ir 
pilnībā pārdoti, bet ne ilgāk kā trīs gadus 
pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā. Tas 
pats attiecas uz marķējumu krājumiem, 
kuri atrodas pie pārtikas apritē 
iesaistītajiem tirgus dalībniekiem līdz 
brīdim, kad stājas spēkā jaunie noteikumi.

Or. de
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Pamatojums

Lai praktiski nodrošinātu reālus pārejas posmus, īpaši MVU, ir jāievieš piemēroti pārejas 
posmi (kas ilgst vismaz trīs gadus). Pārejas posma noteikšanā ir būtiski izvairīties no 
ievērojamām izmaksām, ko rada ieguldījumi drukāšanā un iepakojuma materiāla izstrādē, kā 
arī no dārgās etiķešu krājumu iznīcināšanas.

Grozījums Nr. 248
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
4. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Gadījumos, kad tiesību aktos par 
pārtikas produktu informāciju prasīta 
obligātā pārtikas produktu informācija, 
tas jo īpaši attiecas uz informāciju, kura 
ietverta vienā no šīm kategorijām:

svītrots

(a) informācija par pārtikas produkta 
identitāti un sastāvu, īpašībām un citām 
pārtikas produkta pazīmēm;
(b) informācija par patērētāju veselības 
aizsardzību un drošu pārtikas produkta 
lietošanu. Ja īpaši tas attiecas uz 
informāciju par:
(i) papildu īpašībām, kas var būt kaitīgas 
veselībai vai noteiktām patērētāju 
grupām,
(ii) derīgumu, glabāšanu un drošu 
izmantošanu,
(iii) ietekmi uz veselību, tostarp riskiem 
un sekām saistībā ar kaitīgu un bīstamu 
pārtikas produktu patēriņu;
(c) informācija par uzturvērtības 
īpašībām, kas dotu iespēju patērētājiem, 
tostarp ar īpašām uztura prasībām, veikt 
apzinātu izvēli.
2. Gadījumos, kad tiek izvērtēta 
nepieciešamība piemērot obligāto pārtikas 
produktu informāciju, ņem vērā lielākās 
daļas patērētāju vidū plaši izplatīto 
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vajadzību pēc noteiktas informācijas, 
kurai viņi piešķir lielu nozīmi, vai 
jebkuriem vispārēji atzītiem ieguvumiem 
patērētājiem, kas dod viņiem iespēju veikt 
apzinātu izvēli.

Or. de

Pamatojums

Principi par pārtikas obligāto informāciju attiecas nevis uz tirgus dalībniekiem, kuru darbību 
reglamentē šī regula, bet uz likumdevējiem. Tādēļ to nozīme ir neskaidra. Attiecīgi šie 
noteikumi būtu jāsvītro, vai vismaz jāiekļauj pie apsvērumiem.

Grozījums Nr. 249
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(iii) ietekmi uz veselību, tostarp riskiem 
un sekām saistībā ar kaitīgu un bīstamu 
pārtikas produktu patēriņu;

svītrots

Or. en

Pamatojums

Pārtikai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 178/2002 14. pantu jābūt drošai patēriņam. Marķējuma 
uzdevums ir sniegt informāciju par pārtikas produktu, bet nevis par to, kā jārīkojas 
patērētājam.

Grozījums Nr. 250
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – b apakšpunkts – iii daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

iii) ietekmi uz veselību, tostarp riskiem un 
sekām saistībā ar kaitīgu un bīstamu 

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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pārtikas produktu patēriņu;

Or. hu

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Grozījums Nr. 251
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) informācija par uzturvērtības īpašībām, 
kas dotu iespēju patērētājiem, tostarp ar 
īpašām uztura prasībām, veikt apzinātu 
izvēli.

c) informācija par uzturvērtības īpašībām, 
kas dotu iespēju patērētājiem, tostarp ar 
īpašām uztura prasībām, veikt pietiekami 
apzinātu izvēli.

Or. hu

Pamatojums

Uzturvērtības īpašību uzskaitīšana pēc kārtas pati par sevi nav pietiekama, lai vidējais 
patērētājs varētu pieņemt saprātīgu lēmumu par pārtikas produktiem.

Grozījums Nr. 252
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
4. pants – 1. punkts – ca, cb un cc apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) skaidrojoša informācija par 33. panta 
2.a punktā minētajiem produktiem, lai 
patērētāji varētu izdarīt apzinātu izvēli;
(cb) informācija par pārtikas produktu 
izcelsmi;
(cc) informācija uz produktiem par 
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pārtikas ražošanu un pārstrādi.

Or. en

Grozījums Nr. 253
Jan Březina

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Ir jāīsteno jauni pārtikas marķēšanas 
noteikumi, pamatojoties uz vienotiem 
izpildes datumiem divus gadus ilgā 
posmā, kurš dotu iespēju kārtīgi piemērot 
jaunās marķēšanas prasības, izņemot 
gadījumus, kad ir jānorāda informācija 
par ietekmi uz drošību.

Or. en

Pamatojums

Papildinājuma mērķis ir sniegt tiesisko noteiktību pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, kā arī panākt jauno marķēšanas prasību kārtīgu pielāgošanu. Lai samazinātu 
ekonomisko ietekmi, īpaši uz MVU, ko pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus dalībniekiem rada 
jebkuras marķējuma izmaiņas, kā arī lai nodrošinātu, ka jaunie marķēšanas noteikumi ir 
efektīvāki, tie ir jāīsteno, pamatojoties uz vienotiem izpildes datumiem. Šo principu nepiemēro 
ārkārtas gadījumiem ar ietekmi uz drošību.

Grozījums Nr. 254
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) attiecībā uz pārtikas produkta īpašībām 
un jo īpaši pamatīpašībām, identitāti, 
rādītājiem, sastāvu, daudzumu, derīgumu, 

(a) attiecībā uz pārtikas produkta īpašībām 
un jo īpaši pamatīpašībām, identitāti, 
rādītājiem, sastāvu, daudzumu, derīgumu, 



PE416.699v01-00 76/110 AM\765208LV.doc

LV

izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, 
ražošanas vai izgatavošanas veidu;

izcelsmi vai pirmavotu, ražošanas vai 
izgatavošanas veidu;

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 2000/13/EK 2. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļā ir sniegts skaidrs un 
praktisks noteikums par izcelsmes marķējumu. Nozare ir iepazinusies ar šo noteikumu un tā 
piemērošanu, kas nerada nekādas problēmas. Arī CODEX līmenī atšķirība starp izcelsmes 
valsti un izcelsmes vietu vairs netiek uzrādīta. Šāda pieeja ES tiesību aktos būtu jāturpina, kā 
noteikts Direktīvā 2000/13/EK.

Grozījums Nr. 255
Karl-Heinz Florenz

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) izteikti reklamējot ar to, ka ir 
pazemināts cukura un/vai tauku saturs, ja 
vienlaikus nav atbilstoši samazināta 
enerģētiskā vērtība (kilodžoulos vai 
kilokalorijās), izņemot gadījumus, kad 
cukura vai tauku satura samazināšana 
veicina produkta labvēlīgu ietekmi uz 
veselību;

Or. de

Pamatojums

Der durchschnittliche Verbraucher geht davon aus, dass ein Lebensmittel, das auf der 
Schauseite einer Verpackung mit einer deutlichen Zucker- oder Fettreduktion beworben wird, 
auch einen dementsprechen reduzierten Energiegehalt hat. Dieses ist aber oft nicht der Fall, 
weil Zucker oder Fett durch andere Inhaltsstoffe ersetzt wurden. Insofern handelt es sich bei 
derartigen Produktaufschriften um eine Irreführung des Verbrauchers.
Der Ersatz von gesättigten Fettsäuren, z. B. durch mehrfach ungesättigte Fettsäuren, sollte 
jedoch erlaubt werden, weil dieser Ersatz förderlich für die Gesundheit ist, auch wenn der 
Energiegehalt derselbe bleibt.
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Grozījums Nr. 256
John Bowis

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) ar attēliem, kuri maldina patērētāju 
par pārtikas patiesajām īpašībām vai 
izcelsmi.

Or. en

Pamatojums

Attēlus un zīmējumus neizmanto, lai apzināti maldinātu patērētājus par produkta patieso 
izcelsmi.

Grozījums Nr. 257
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ca) demonstrējot attēlus, kuri liek 
noprast, ka pārtika ir ražota no 
konkrētām sastāvdaļām, bet patiesībā tas 
tā nav;

Or. en

Pamatojums

Piemēram, uz vaniļas jogurta ar vaniļas garšu, ja šo garšu piešķir mākslīgi aromatizētāji, 
iepakojuma nedrīkst būt attēlota vaniļa.
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Grozījums Nr. 258
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – cb apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(cb) liekot noprast, ka pārtikas garšu dod 
dabīgas sastāvdaļas, ja patiesībā to dod 
aromatizētāji. 

Or. en

Pamatojums

Piemēram, ja uz produkta ir norāde „vaniļa”, garšas pamatā ir jābūt īstai vaniļai.

Grozījums Nr. 259
Avril Doyle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2a. Regulas 49. panta 1. punktā minētā 
komiteja var izveidot turpmāk 
papildināmu sarakstu ar izteikumiem un 
terminiem, kuru izmantošana saskaņā ar 
1. punktu visos gadījumos jāaizliedz vai 
jāierobežo. 

Or. en

Pamatojums

Ierosinātā grozījuma mērķis ir saglabāt spēkā esošu ES pārtikas tiesību aktu noteikumu 
(Direktīva 2000/13), kas prasa dalībvalstīm sadarboties gadījumā, ja jāpieņem ierobežojumi 
attiecībā uz konkrētu izteikumu un terminu izmantošanu marķējumā. Ja šāda noteikuma nav, 
dažādas dalībvalstis var tiesību aktos paredzēt atšķirīgas definīcijas, tādējādi radot šķēršļus 
tirdzniecībai iekšējā tirgū.
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Grozījums Nr. 260
Jill Evans

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei nosūta 
ziņojumu par pieejamajiem 
pierādījumiem attiecībā uz dabīgo 
minerālūdeņu īpašībām, kuras palīdz 
novērst vai ārstēt cilvēku saslimšanas.

Or. en

Pamatojums

Mums nav zināmi pārliecinoši pierādījumi par to, ka dabīgajiem minerālūdeņiem būtu 
īpašības, kas novērš vai ārstē cilvēku saslimšanas. Eiropas Komisijai ir jāizmeklē, vai šādu 
apgalvojumu par dabīgajiem minerālūdeņiem pamatā ir pietiekami pierādījumi.

Grozījums Nr. 261
Anne Ferreira

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Ne vēlāk kā trīs gadus pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija Eiropas 
Parlamentam un Padomei nosūta 
ziņojumu par dabīgo minerālūdeņu 
sevišķajām īpašībām, kuras palīdz novērst 
vai ārstēt cilvēku saslimšanas,

Or. fr

Pamatojums

Cik zināms, skaidru pierādījumu nav; tāpēc Komisijai ir jāsniedz pierādījums par šādām 
īpašībām, lai pamatotu, ka tiek izmantoti šādi apgalvojumi par ietekmi uz veselību.
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Grozījums Nr. 262
Jan Březina

Regulas priekšlikums
8. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 3. un 4. punktu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki uzņēmumos, 
kuri atrodas to pārziņā, nodrošina, ka tiek 
ievērotas uz tiem attiecināmās tiesību aktu 
par pārtikas produktu informāciju prasības, 
un pārbauda, ka šīs prasības tiek 
ievērotas.

1. Ievērojot 3. punktā paredzētos sīkākos 
noteikumus, pārtikas apritē iesaistītie 
tirgus dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas 
to pārziņā, nodrošina un pārbauda, ka tiek 
ievērotas uz tiem attiecināmās tiesību aktu 
par pārtikas produktu informāciju prasības, 
un īpaši nodrošina un pārbauda pārtikas 
informācijas esamību un precizitāti tad, 
kad pārtiku laiž Kopienas tirgū pirmo 
reizi. 

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

3. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri pirmo reizi laiž tirgū 
pārtikas produktu, kas paredzēts piegādei 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumam, nodrošina 
pārtikas produktu informācijas esamību 
un precizitāti saskaņā ar piemērojamiem 
tiesību aktiem par pārtikas produktu 
informāciju. 4.
4. Pārtikas aprite iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
ievērojot nepieciešamo rūpību, savas 
attiecīgās darbības ietvaros nodrošina 
piemērojamo pārtikas produktu 
informācijas prasību ievērošanu, jo īpaši 
nepiegādājot pārtikas produktus, par 
kuriem viņi zina vai pieņem, ka produkti 
ir neatbilstīgi, ņemot vērā viņiem kā 

3. Neskarot Regulas (EK) Nr. 178/2002 
19. pantu, pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
steidzami rīkojas, ja viņiem ir paziņots vai 
viņi paši savas attiecīgās darbības ietvaros 
pārliecinās par to, ka uz etiķetes trūkst 
obligātā informācija, kuru prasa 9. panta 
1. punktā, vai arī šī informācija nav 
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speciālistiem zināmo informāciju. precīza.
5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

4. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

6. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka regulas 9. pantā 
noteiktās obligātās ziņas ir redzamas uz 
pārtikas produkta tirdzniecībai paredzētā 
ārējā iepakojuma vai pārtikas produktu 
pavaddokumentiem, ja var garantēt, ka šie 
dokumenti ir pievienoti attiecīgajam 
pārtikas produktam vai tika atsūtīti pirms 
pārtikas produktu piegādes vai vienlaicīgi 
ar to. Šis nosacījums jāievēro šādos 
gadījumos:

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka regulas 9. pantā 
noteiktās obligātās ziņas ir redzamas uz 
pārtikas produkta tirdzniecībai paredzētā 
ārējā iepakojuma vai pārtikas produktu 
pavaddokumentiem, ja var garantēt, ka šie 
dokumenti ir pievienoti attiecīgajam 
pārtikas produktam vai tika atsūtīti pirms 
pārtikas produktu piegādes vai vienlaicīgi 
ar to. Šis nosacījums jāievēro šādos 
gadījumos:

(a) ja fasētais pārtikas produkts ir paredzēts 
galapatērētājam, bet tā tirdzniecība tiek 
sākta pirms pārdošanas galapatērētājam, un 
ja šajā posmā pārdošana sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumam netiek veikta;

(a) ja fasētais pārtikas produkts ir paredzēts 
galapatērētājam, bet tā tirdzniecība tiek 
sākta pirms pārdošanas galapatērētājam, un 
ja šajā posmā pārdošana sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumam netiek veikta;

(b) ja fasētais pārtikas produkts ir paredzēts 
piegādei sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumam turpmākai gatavošanai, 
pārstrādei, sadalīšanai vai sagriešanai.

(b) ja fasētais pārtikas produkts ir paredzēts 
piegādei sabiedriskās ēdināšanas 
uzņēmumam turpmākai gatavošanai, 
pārstrādei, sadalīšanai vai sagriešanai.

Neievērojot pirmo daļu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka 
regulas 9. panta 1. punkta a), f) un 
h) apakšpunktā noteiktās ziņas tiek 
parādītas arī uz pārtikas produkta 
tirdzniecībai paredzētā ārējā iepakojuma.

Neievērojot pirmo daļu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka 
regulas 9. panta 1. punkta a), f) un 
h) apakšpunktā noteiktās ziņas tiek 
parādītas arī uz pārtikas produkta 
tirdzniecībai paredzētā ārējā iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

a) Compliance of the text with the wording of Regulation 178/2002

b) The responsibility of the operators has been laid down in a clear and unambiguous way. 
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The wording proposed by the Commission leaves room for interpretation. In order to provide 
legal coherence and logic, paragraph 3 should be incorporated into paragraph 1. 
Furthermore there is a clear need to specify that the ‘first placing on the market’ concerns the 
‘Community’ market, according to the Internal Market principle. Finally, distributors who 
simply market products without affecting food information should be exempted from the 
general principle laid down in paragraph 1. Nevertheless they should not be discharged from 
the obligations relative to safety issues (Art. 19 of Regulation 178/2002).

This amendment proposal is fully in line with the existing EU legislation and notably with 
Article 17 of Regulation 178/2002 and Decision 768/2008 (even if the latter does not concern 
the foodstuffs).

Grozījums Nr. 263
Jill Evans

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību, kā arī 
uz viņu iespējām izvelēties, pamatojoties 
uz informāciju.

Or. en

Pamatojums

Papildinājums paskaidro prasību, kuru uzliek pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem.
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Grozījums Nr. 264
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību, kā arī 
uz viņu spēju izvelēties, pamatojoties uz 
informāciju, kā arī uz viņu iespējām 
izvelēties, pamatojoties uz pietiekamu 
informāciju.

Or. fr

Pamatojums

Papildinājums paskaidro patērētāju aizsardzības un tiem domātās informācijas prasības.

Grozījums Nr. 265
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību, kā arī 
uz viņu iespējām izvelēties, pamatojoties 
uz informāciju.

Or. en
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Pamatojums

Papildinājums paskaidro prasību, kuru uzliek pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem.

Grozījums Nr. 266
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību.

2. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nedrīkst pārveidot pārtikas 
produktiem pievienoto informāciju, ja 
šādas izmaiņas var maldināt galapatērētāju 
vai citādi mazināt patērētāju aizsardzības 
līmeni, jo īpaši attiecībā uz veselību, kā arī 
uz viņu iespējām izvelēties, pamatojoties 
uz informāciju.

Or. en

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 267
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
8. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri pirmo reizi laiž tirgū 
pārtikas produktu, kas paredzēts piegādei 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumam, nodrošina 
pārtikas produktu informācijas esamību un 
precizitāti saskaņā ar piemērojamiem 
tiesību aktiem par pārtikas produktu 

3. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri pirmo reizi laiž tirgū 
pārtikas produktu, kas paredzēts piegādei 
galapatērētājam vai sabiedriskās 
ēdināšanas uzņēmumam, nodrošina 
pārtikas produktu informācijas esamību un 
precizitāti saskaņā ar piemērojamiem 
tiesību aktiem par pārtikas produktu 
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informāciju. informāciju. 

Or. es

Pamatojums

Ar grozījumu paredzēts nodrošināt, ka pārtikas apritē iesaistītos tirgus dalībniekus neatbrīvo 
no atbildības.

Grozījums Nr. 268
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
8. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Pārtikas aprite iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
ievērojot nepieciešamo rūpību, savas 
attiecīgās darbības ietvaros nodrošina 
piemērojamo pārtikas produktu 
informācijas prasību ievērošanu, jo īpaši 
nepiegādājot pārtikas produktus, par 
kuriem viņi zina vai pieņem, ka produkti 
ir neatbilstīgi, ņemot vērā viņiem kā 
speciālistiem zināmo informāciju.

4. Ja pārtikas apritē iesaistītajiem tirgus 
dalībniekiem, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
ievērojot nepieciešamo rūpību, savas 
attiecīgās darbības ietvaros kļūst zināms, 
ka pārtikas produkts neatbilst šīs regulas 
noteikumiem, viņi nekavējoties attiecīgi 
reaģē.

Or. de

Grozījums Nr. 269
Kathy Sinnott

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki, kuri ir atbildīgi par 
mazumtirdzniecību vai izplatīšanu un nav 
saistīti ar pārtikas produktu informāciju, 
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šo informāciju nemaina nedz uz 
iepakojuma, nedz tam pievienotās etiķetes.

Or. en

Pamatojums

Nolūkā pasargāt patērētāju intereses.

Grozījums Nr. 270
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punktā galapatērētājam.

Or. en

Pamatojums

Visu 9. panta 1. punktā minēto ziņu sniegšana ir būtiska, lai uzņēmums, kurš saņem pārtiku, 
to varētu attiecīgi apstrādāt (piemēram, uzglabāt) un nodot informāciju tālāk patērētājam.
Turklāt šis noteikums ir obligāts, lai panāktu atbilstību izsekojamības prasībām.
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Grozījums Nr. 271
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz d), f) un 
g) apakšpunktā galapatērētājam.

Or. en

Pamatojums

Šī punkta d) un i) apakšpunktā prasītā informācija ir vajadzīga, lai uzņēmums, kurš piegādā 
pārtiku galapatērētājam, varētu tam sniegt 9. panta 1. punktā norādītās obligātās ziņas par 
pārtiku.

Grozījums Nr. 272
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz d), f) un 
g) apakšpunktā galapatērētājam.

Or. en
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Grozījums Nr. 273
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz d), f) un i) apakšpunktā 
galapatērētājam.

Or. fr

Pamatojums

Šis grozījums paplašina to ziņu apjomu, kādas ir jāsniedz par pārtiku.

Grozījums Nr. 274
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
8. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz d), f) un i) apakšpunktā 
galapatērētājam.

Or. en
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Pamatojums

Saskaņo 8. pantu ar ierosinātajām izmaiņām 9. pantā.

Grozījums Nr. 275
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
8. pants –5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) apakšpunktā 
galapatērētājam.

5. Pārtikas apritē iesaistītie tirgus 
dalībnieki uzņēmumos, kuri atrodas to 
pārziņā, nodrošina, ka nefasētu pārtikas 
produktu informācija tiek nogādāta 
saņēmējam uzņēmumam, lai attiecīgi dotu 
iespēju norādīt obligāto pārtikas produktu 
informāciju, kas noteikta regulas 9. panta 
1. punkta no a) līdz c) un f) un 
i) apakšpunktā galapatērētājam.

Or. en

Grozījums Nr. 276
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
8. pants – 6. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neievērojot pirmo daļu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka 
regulas 9. panta 1. punkta a), f) un 
h) apakšpunktā noteiktās ziņas tiek 
parādītas arī uz pārtikas produkta 
tirdzniecībai paredzētā ārējā iepakojuma.

Neievērojot pirmo daļu, pārtikas apritē 
iesaistītie tirgus dalībnieki nodrošina, ka 
regulas 9. panta 1. punkta a), f), g) un 
h) apakšpunktā noteiktās ziņas tiek 
parādītas arī uz pārtikas produkta 
tirdzniecībai paredzētā ārējā iepakojuma.

Or. en

Pamatojums

Īpaši glabāšanas apstākļi, piemēram, temperatūra vai mitrums, ir vajadzīgi, lai varētu ievērot 
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minimālā derīguma termiņu vai izlietošanas termiņu. Šādai informācijai vajadzētu būt uz 
ārējā iepakojuma.

Grozījums Nr. 277
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
8. pants – 6.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.a Sabiedriskajā ēdināšanā iesaistītie 
uzņēmumi un visi, kas izplata pārtikas 
produktus, informē patērētājus, vai 
patērēšanai paredzētais produkts ir ĢMO 
produkts un/vai tas satur atvasinātus 
produktus un vielas, kuras var klasificēt 
kā ĢMO tādā nozīmē, kā to paredz 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 22. septembra Regula (EK) 
Nr. 1830/2003, kas attiecas uz ģenētiski 
modificētu organismu izsekojamību un 
marķēšanu, kā arī no ģenētiski 
modificētiem organismiem ražotu pārtikas 
un lopbarības produktu izsekojamību, un 
ar ko groza Direktīvu 2001/18/EK1.
1 OV L 268, 18.10.2003., 23. lpp.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir sniegt patērētāju interešu lielāku aizsardzību un nodrošināt patērētāju 
tiesības uz informāciju, lai tie varētu izdarīt apzinātu izvēli par pārtiku, ko tie patērē.
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Grozījums Nr. 278
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
8. pants – 6.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.b Sabiedriskajā ēdināšanā iesaistītajiem 
uzņēmumiem ir jāprasa informēt 
patērētājus par to, patērēšanai paredzētais 
produkts vai tā daļa ir sagatavota no 
saldētām sastāvdaļām.

Or. it

Pamatojums

Grozījuma nolūks ir sniegt patērētāju interešu lielāku aizsardzību un nodrošināt patērētāju 
tiesības uz informāciju, lai tie varētu izdarīt apzinātu izvēli par pārtiku, ko tie patērē.

Grozījums Nr. 279
Francesco Enrico Speroni

Regulas priekšlikums
8. pants – 6.c punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6.c No 2010. gada 1. janvāra visai 
saimniecībās audzētai gaļai un 
produktiem uz gaļas bāzes piemēro 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 17. jūlija Regulu (EK) 
Nr. 1760/2000, ar ko izveido liellopu 
identifikācijas un reģistrācijas sistēmu un 
paredz liellopu gaļas un liellopu gaļas 
produktu marķēšanu, kā arī atceļ 
Padomes Regulu (EK) Nr. 820/971.
1 OV L 204, 11.8.2000., 1. lpp.

Or. it
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Pamatojums

Grozījuma nolūks ir sniegt patērētājiem visaptverošu informāciju, ne tikai informāciju par 
atsevišķiem gaļas veidiem.

Grozījums Nr. 280
Richard Seeber

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Saskaņā ar regulas 10. līdz 34. pantu, 
ievērojot šajā nodaļā noteiktos izņēmumus, 
norāda šādas obligātās ziņas:

1. Saskaņā ar regulas 10. līdz 34. pantu, 
ievērojot šajā nodaļā noteiktos izņēmumus, 
norāda šādas obligātās ziņas:

(a) pārtikas produkta nosaukums; (a) tirdzniecības nosaukums;

(b) sastāvdaļu uzskaitījums; (b) sastāvdaļu uzskaitījums;
(c) jebkura sastāvdaļa, kas minēta 
II pielikumā un izraisa alerģiju vai 
nepanesamību, un jebkura no tās atvasinātā 
viela;

(c) jebkura sastāvdaļa, kas minēta 
II pielikumā un izraisa alerģiju vai 
nepanesamību, un jebkura no tās atvasinātā 
viela;

(d) dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju daudzums;

(d) dažu sastāvdaļu vai sastāvdaļu 
kategoriju daudzums;

(e) pārtikas produkta neto daudzums; (e) pārtikas produkta neto daudzums;

(f) minimālais derīguma termiņš vai 
,,ieteicams līdz” datums;

(f) minimālais derīguma termiņš vai arī 
,,ieteicams līdz” datums mikrobioloģiski 
ātrbojīgai pārtikai;

(g) jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas 
nosacījumi;

(g) jebkuri īpaši glabāšanas vai lietošanas 
nosacījumi;

(h) Kopienā reģistrēta ražotāja vai 
iepakotāja, vai pārdevēja vārds vai 
uzņēmuma nosaukums un adrese;

(h) Kopienā reģistrēta ražotāja vai 
iepakotāja, vai pārdevēja vārds vai 
uzņēmuma nosaukums un adrese;

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas īsto izcelsmi;
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arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;
(j) lietošanas instrukcija, ja bez šādas 
pamācības būtu neiespējami pienācīgi 
izmantot pārtikas produktu;

(j) lietošanas instrukcija, ja bez šādas 
pamācības būtu neiespējami pienācīgi 
izmantot pārtikas produktu;

(k) attiecībā uz dzērieniem ar alkohola 
saturu vairāk nekā 1,2 tilpumprocenti, 
faktiskais alkohola saturs tilpumprocentos;

(k) attiecībā uz dzērieniem ar alkohola 
saturu vairāk nekā 1,2 tilpumprocenti, 
faktiskais alkohola saturs tilpumprocentos.

(l) paziņojums par uzturvērtību.

Or. de

Grozījums Nr. 281
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) ražošanas datums;

Or. en

Pamatojums

Atbilstoši regulas mērķim sniegt patērētājiem pienācīgu informāciju par patērējamo pārtikas 
produktu, lai viņi varētu veikt apzinātu izvēli, ir svarīgi, ka patērētāji ir informēti par 
ražošanas datumu.

Grozījums Nr. 282
Niels Busk

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – fa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(fa) dzīvnieku izcelsmes pārtikas 
gadījumā ražošanas datums;

Or. en
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Pamatojums

Atbilstoši regulas mērķim sniegt patērētājiem pienācīgu informāciju par patērējamo pārtikas 
produktu, lai viņi varētu veikt apzinātu izvēli, ir svarīgi, lai patērētājiem būtu zināms 
ražošanas datums.

Grozījums Nr. 283
Amalia Sartori, John Bowis, Guido Sacconi, Alessandro Foglietta

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – h apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(h) Kopienā reģistrēta ražotāja vai 
iepakotāja, vai pārdevēja vārds vai 
uzņēmuma nosaukums un adrese;

(h) Kopienā reģistrēta ražotāja vai 
iepakotāja, vai no trešajām valstīm nākušu 
produktu gadījumā pārdevēja vārds vai 
uzņēmuma nosaukums, vai arī reģistrēta 
preču zīme un adrese;

Or. en

Pamatojums

Ja privātu etiķešu gadījumā pārtikas ražotājs izmanto reģistrētu preču zīmi, samazinās 
konkurences un reputācijas problēmas, jo tādējādi ražotājiem būtu iespēja privātām etiķetēm 
izmantot īpašas preču zīmes. Daudzi uzņēmumi reāli izmanto dažādus zīmolus/preču zīmes, ar 
kurām strādāt dažādos tirgos. Jebkurā gadījumā šāda preču zīme būtu ražotāja ekskluzīvs 
īpašums, un ražotājam būtu iespēja ieguldīt „zīmola atpazīstamībā”, kā arī stingrāks pamats 
sadarbībai ar mazumtirgotājiem.

Grozījums Nr. 284
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
attiecībā uz pārtikas produktiem, kuros ir 
tikai viena sastāvdaļa, un attiecībā uz 
būtisko sastāvdaļu un raksturīgo(-ajām) 
sastāvdaļu(-ām) produktiem ar daudzām 
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informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

sastāvdaļām; izcelsmes valsts vai 
izcelsmes vieta, ja tās nenorādīšana var 
maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas 
produkta īsto izcelsmes valsti vai izcelsmes 
vietu, jo īpaši, ja pārtikas produktam 
pievienotā informācija vai etiķete varētu 
netieši norādīt, ka pārtikas produktam ir 
cita izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; 
šādā gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 
3. un 4. punktā paredzētajiem 
noteikumiem, kā arī noteikumiem 35. panta 
5. punktā;

Or. en

Pamatojums

Vairums pircēju ļoti augstu vērtē informāciju par izcelsmes valsti/izcelsmes vietu. Tāpēc tā 
būtu obligāti jānorāda produktiem, kuros ir tikai viena sastāvdaļa, kā arī būtiskajai 
sastāvdaļai un raksturīgajai sastāvdaļai (sastāvdaļām) produktos ar daudzām sastāvdaļām.

Grozījums Nr. 285
Glenis Willmott, Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta(-as) 
attiecībā uz pārtikas produktiem, kuros ir 
tikai viena sastāvdaļa, vai izcelsmes valstis 
divām visbūtiskākajām sastāvdaļām 
attiecībā uz produktiem ar daudzām 
sastāvdaļām; norādei jāatbilst 14.a punktā
paredzētajiem noteikumiem;

Or. en
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Pamatojums

Patērētāju interesēs ir zināt, kur produkts ir ražots, īpaši ja patērētāji vēlas samazināt 
pārvadāšanas attālumus.

Grozījums Nr. 286
Amalia Sartori, Françoise Grossetête, John Bowis, Guido Sacconi, Chris Davies, 
Alessandro Foglietta, Elisabetta Gardini

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, 
ja tās nenorādīšana var maldināt 
patērētāju attiecībā uz pārtikas produkta 
īsto izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

(i) izcelsmes valsts nepārstrādātiem 
lauksaimniecības produktiem un attiecībā 
uz pārstrādātiem produktiem —
audzēšanas vieta galvenajai 
lauksaimniecības izejvielai, kuru izmanto 
pārstrādē. Norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

Or. en

Pamatojums

Pārredzamības labad patērētājiem ir jāzina pārtikas produkta izcelsmes valsts. Lai patērētāji 
varētu veikt apzinātu izvēli, ir būtiski būt informētiem par pārstrādātā pārtikā izmantotās 
galvenās sastāvdaļas izcelsmi. 

Grozījums Nr. 287
Antonio De Blasio

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta;
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attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

Or. hu

Pamatojums

Vienmēr ir jānorāda produkta izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, jo pēdējā laikā aizvien 
pieaugošais pārtikas skandālu skaits ir licis patērētājiem to nopietni apsvērt. Tāpēc ir būtiski, 
ka produktu izcelsme uz iepakojuma ir jānorāda obligāti, nevis ir brīvprātīga izvēle. Šāda 
informācija var arī veicināt vietējo (šajā gadījumā Eiropas) produktu pirkšanu, un tā jau ir 
bijusi veiksmīga citos kontinentos un dažās Eiropas valstīs.

Grozījums Nr. 288
Dagmar Roth-Behrendt

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

(i) izcelsmes vietai jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

Or. de

Pamatojums

Vienmēr ir jānorāda izcelsmes vieta.
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Grozījums Nr. 289
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
9. pants –1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

(i) izcelsmes vieta, ja tās nenorādīšana var 
maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas 
produkta īsto izcelsmi;

Or. de

Pamatojums

Precizējums.

Grozījums Nr. 290
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 

(i) ziņas par izcelsmes valsti, ja bez tām
var maldināt patērētāju attiecībā uz pārtikas 
produkta īsto izcelsmi;
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arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

Or. en

Pamatojums

Patērētājam ir svarīgi, kāda ir produkta izcelsme. Tomēr dažos gadījumos ne vienmēr var 
uzrādīt vienu izcelsmes valsti. Spēkā esošie noteikumi par izcelsmes marķējumu norādīšanu 
paredz, ka izcelsmi norāda brīvprātīgi, ja vien šādu norāžu nepievienošana nopietni 
nemaldina patērētāju par pārtikas produkta patieso izcelsmi. Šie noteikumi ir jāsaglabā, 
nevis jāatjauno kā šīs regulas 35. pantā. Tāpēc jāsvītro visas atsauces uz šo pantu.

Grozījums Nr. 291
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
attiecībā uz pārtikas produktiem, kuros ir 
tikai viena sastāvdaļa, un attiecībā uz 
būtisko sastāvdaļu;

Or. en

Pamatojums

Aizvien lielāks skaits patērētāju vēlas zināt pārtikas izcelsmi, tāpēc pārtikas izcelsmes valsti 
vai vietu ir jāprasa norādīt visiem produktiem, kuriem ir viena sastāvdaļa, tostarp aitas gaļai, 
cūkgaļai, kazas gaļai, mājputniem, piena produktiem un riekstiem. Ziņas par pārtikas 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu ir jāpiemēro visu veidu pārtikas produktiem: svaigiem, 
saldētiem, konservētiem vai citādi minimāli apstrādātiem.
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Grozījums Nr. 292
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – i apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; šādā 
gadījumā norādei jāatbilst 35. panta 3. un 
4. punktā paredzētajiem noteikumiem, kā 
arī noteikumiem 35. panta 5. punktā;

(i) izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta, ja 
tās nenorādīšana var maldināt patērētāju 
attiecībā uz pārtikas produkta īsto 
izcelsmes valsti vai izcelsmes vietu, jo 
īpaši, ja pārtikas produktam pievienotā 
informācija vai etiķete varētu netieši 
norādīt, ka pārtikas produktam ir cita 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta; 
izcelsmes valsts vai izcelsmes vieta 
attiecībā uz pārtikas produktiem, kuros ir 
tikai viena sastāvdaļa, un attiecībā uz 
būtisko sastāvdaļu un raksturīgo(-ajām) 
sastāvdaļu(-ām) produktiem ar daudzām 
sastāvdaļām;

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Tādēļ obligāto ziņu norādīšanas veidus nedrīkst 
izmainīt ar komitoloģijas procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku elementu grozīšanai.

Grozījums Nr. 293
Christa Klaß

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(l) paziņojums par uzturvērtību. svītrots

Or. de

Pamatojums

Ir iebildumi pret vispārēju prasību sniegt paziņojumu par uzturvērtību.
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Grozījums Nr. 294
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) paziņojums par uzturvērtību. l) uzturvērtības marķējums.

Or. es

Pamatojums

Priekšlikuma 1. pielikumā vārdi „uzturvērtības marķējums” ir sinonīmi „paziņojumam par 
uzturvērtību”. Mērķis ir uzlabot precizitāti.

Grozījums Nr. 295
María Sornosa Martínez

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

la) attiecīgā produkta partija;

Or. es

Pamatojums

Obligātajās ziņās ir jāiekļauj arī norāde, kura ļautu noteikt partiju, kurai pārtikas prece 
pieder, jo tas ir būtiski produktu izsekojamībai un ļauj patērētājiem noteikt, vai nopirkto 
produktu skar pārtikas skandāli.
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Grozījums Nr. 296
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter

Regulas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) apmēru (izteiktu procentos), kādā 
pārtikas nozarē iesaistītais uzņēmums, 
kura nosaukums ir norādīts uz 
marķējuma, nodrošina, ka pārtikas 
piegādes ķēdē nav izmantota šāda prakse:

(1) bērnu darbs, kā noteikts SDA 
138. pakta 2. pantā;
(2) piespiedu darbs, kā noteikts SDA 
29. pakta 2. pantā;
(3) diskriminācija, kā noteikts SDA 
111. pakta 1. pantā;
(4) biedrošanās brīvības pārkāpumi, kā 
noteikts SDA 87. pakta 2. pantā.

Or. en

Pamatojums

Daudzi patērētāji vēlas zināt, vai viņu patērētā pārtika nav ražota apstākļos, kuros izmanto 
bērnu darbu, piespiedu darbu, diskrimināciju vai pārkāpj biedrošanās brīvību. Tāpēc 
ražotājiem marķējumā ir jānorāda, cik lielā mērā viņi var garantēt, ka nav izmantota iepriekš 
minētā prakse. Ja nevar sniegt garantiju par to, ka šāda prakse nav izmantota, procentuāli to 
apzīmē ar nulli.

Grozījums Nr. 297
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem. 
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pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Šī panta 1. punkta noteikumi ir obligāti, lai nebūtu iespējams no tiem izvairīties, ieviešot citas 
norāžu formas. Tādējādi ir nodrošināta informācija patērētājiem, ņemot vērā arī ES un 
dalībvalstu dažādo politiku, īpaši attiecībā uz liekā svara, aptaukošanās un uztura problēmu 
apkarošanu.

Grozījums Nr. 298
Anja Weisgerber

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 
pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 
pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru. Šis punkts 
neskar 34. panta 1. punktu.

Or. de

Pamatojums

Regulas 34. pantā (formulējums saskaņā ar tā paša iesniedzēja grozījumu 34. pantam) minētā 
paziņojuma par uzturvērtību attēlošanai grafiski ir nepieciešams precizējums 9. panta 
2. punktā, lai šajā punktā minētā prasība sniegt visas ziņas vārdu vai skaitļu veidā neskartu 
34. pantu.
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Grozījums Nr. 299
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 
pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem.

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Tādēļ obligāto ziņu norādīšanas veidus nedrīkst
izmainīt ar komitoloģijas procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku elementu grozīšanai.

Grozījums Nr. 300
Liam Aylward

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 
pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem, skaitļiem un krāsu kodiem, ja 
vien patērētājs attiecībā uz vienu vai 
vairākām ziņām nav informēts ar citu 
izteiksmes veidu, kas ieviests, īstenojot 
Komisijas pieņemtos pasākumus. 
Pasākumus, kas paredzēti šīs regulas 
nebūtisku noteikumu grozīšanai, to 
attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.
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Or. en

Pamatojums

„Galvenā redzamības lauka” precizējums.

Grozījums Nr. 301
John Bowis

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 
informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 
pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem.

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Tādēļ obligāto ziņu norādīšanas veidus nedrīkst 
izmainīt ar komitoloģijas procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku elementu grozīšanai.

Grozījums Nr. 302
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem un skaitļiem, ja vien patērētājs 
attiecībā uz vienu vai vairākām ziņām nav 

2. Panta 1. punktā minētās ziņas norāda ar 
vārdiem vai skaitļiem.
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informēts ar citu izteiksmes veidu, kas 
ieviests, īstenojot Komisijas pieņemtos 
pasākumus. Pasākumus, kas paredzēti šīs 
regulas nebūtisku noteikumu grozīšanai, 
to attiecīgi papildinot, pieņem saskaņā ar 
regulas 49. panta 3. punktā noteikto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Tādēļ obligāto ziņu norādīšanas veidus nedrīkst 
izmainīt ar komitoloģijas procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku elementu grozīšanai.

Grozījums Nr. 303
Kathalijne Maria Buitenweg, Carl Schlyter, Jill Evans

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Tādēļ obligāto ziņu sarakstu nedrīkst izmainīt ar 
komitoloģijas procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku elementu grozīšanai.
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Grozījums Nr. 304
Magor Imre Csibi

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 305
John Bowis

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Regulas būtība ir obligāto ziņu saraksts. Tādēļ obligāto ziņu sarakstu nedrīkst izmainīt ar 
komitoloģijas procedūru, kas ir paredzēta nebūtisku elementu grozīšanai.
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Grozījums Nr. 306
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar 23. apsvēruma grozījumu.

Grozījums Nr. 307
Kartika Tamara Liotard

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 308
Kathy Sinnott

Regulas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 309
Marian Harkin

Regulas priekšlikums
9. pants –3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Komisija var grozīt 1. punktā noteikto 
obligāto ziņu uzskaitījumu. Pasākumus, 
kas paredzēti šīs regulas nebūtisku 
noteikumu grozīšanai, to attiecīgi 
papildinot, pieņem saskaņā ar regulas 
49. panta 3. punktā noteikto regulatīvo 
kontroles procedūru.

svītrots

Or. en
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Grozījums Nr. 310
Antonio De Blasio

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Tomēr ir jāizvairās no tā, lai pārtikas 
produktu marķējumos nebūtu mulsinoši 
daudz informācijas un tādējādi tie nebūtu 
izlasāmi; tāpēc ar noteikumiem ir 
jānodrošina, ka uz mazos daudzumos vai 
iesaiņojumos iepakotiem produktiem 
norāda tikai četras vissvarīgākās ziņas par 
uzturvērtību (enerģētisko vērtību, 
proteīnus, ogļhidrātus, tauku saturu).

Or. hu

Pamatojums

Lai izvairītos no tā, ka uz marķējumiem ir pārāk daudz ziņu, tie nav izlasāmi un to izmēri 
palielinās (un tādējādi rodas papildu izmaksas un pieaug iepakojuma materiālu radīto 
atkritumu apjoms), ir jāsamazina tās informācijas apjoms, kura ir jānorāda tādu iepakojumu 
marķējumā, kuri ir mazāki par noteiktu izmēru.
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